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ألفومايتني سنة ابتدا احلرام حمرم
(١٨٠٢م) عرشهجرية وسبعة

جميًعا القرانات بني العمومي الصلح بحصول األخبار تواترت فيه االتنني، بيوم استهل
بينهم. فيما الحروب ورفع

ناحية من سنوات تالت مدة من شأنه وظهور الوهاب عبد بأمر األخبار ترادفت وفيه
أنه ويزعم األرض، أقاليم يف دعاته وبثَّ كثرية، العرب من قبايل عقيدته يف ودخل نجد،
ارتكبها التي البدع برتك ويأمر رسوله، وسنَّة — وتعاىل سبحانه — هللا كتاب إىل يدعو

ذلك. غري إىل عليها ومشوا الناس
عدة له ورضبوا بوالق، إىل ونزل الرُّومية، الديار إىل الدولة كتخدا عثمان سافر وفيه
مرص. دفرتدار أفندي رشيف ابن أفندي مختار معه وسافر الخزينة، صحبته وأخذ مدافع،
أواسط يف وذلك أيام، عدة وبروق ورعود وغيام متتابعة أمطار حصلت األيام هذه ويف

الرُّومي. نيسان
لقبض الديوان إىل الغد من بالحضور والعسكر الوجاقات عىل نبهوا اليوم ذلك ويف
وحرض األزبكية، بربكة كبريًا صيوانًا نصبوا التالت يوم صبحها يف كان فلما الجامكية،
رأسه عىل البس وهو يوان الصِّ ذلك إىل بموكبه الباشا ونزل برتتيبهم، والوجاقلية العساكر
العادة عىل وخطفوها األكياس ورصوا الوزارة، شعاير وهو األطلس، والقفطان الطلخان

مشهوًدا. وقتًا فكان القديمة،
برب وطاقهم ونصبوا السكندرية، من اإلنكليز كبري حرض تاسعه التالت يوم ويف
أكابرهم من عدة ومعه اإلنكليز كبري النيل َعدَّى عاشوراء يوم األربع يوم كان فلما إنبابة،

الباشا. بيت عند العساكر واصطفت الباشا، ملالقاته فتهيَّا
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لهم وقدَّم عليهم فأخلع وقابلوه، الباشا عند إىل وطلعوا األزبكية إىل اإلنكليز ووصل
مدافع عدة لهم رضبوا ركوبهم وعند وطاقهم، إىل ورجعوا وركبوا نزلوا ثم وهدية، خيًال
واحد. نسق عىل يرضبوها لم لكونهم الطبجية بحبس فأمر رضبها، الباشا يعجب فلم

بك ألحمد وسلموها بإسكندرية، القالع أخلوا اإلنكليز بأن األخبار وردت وفيه
وانطلق للناس، الفرج وحصل أيًضا، الكرنتيلة وأبطلوا تامنه، االتنني يوم وذلك خورشيد
إىل املسافرين اإلنكليز بتشهيل االهتمام يف الباشا وأخذ وبحًرا، برٍّا املسافرين سبيل
وجميع والعليق والجمال والطلب األدوات من إليه يحتاجون وفيما والقصري، السويس
يوم عىل فوعدهم عندهم الحضور إىل فدعوه الباشا، عند إىل اإلنكليز حرض وملا يلزم، ما

الجمعة.
الخمسني، نحو يف باشا طاهر وصحبته الباشا ركب تالتعرشه الجمعة يوم كان فلما
وركبانًا رجاًال صفوًفا اإلنكليز عساكر وقفت الرب إىل طلع فلما الظهر، بعد الجيزة إىل وعدى
للقادم، التعظيم من عندهم وذلك وأبهتهم، زينتهم وأظهروا والسيوف، البنادق وبأيديهم
فجلس الجلوس، القرصومحل بدهليز صفوًفا كذلك فوجدهم القرص، ودخل الباشا فنزل

وتقادم. هدايا له وأهدوا زمانية ساعة عندهم
حضورهم عند هو لهم رضب ما قدر عىل مدافع عدة له رضبوا ورجوعه قيامه وعند
عددت ولقد مدفًعا، عرش سبعة لهم رضب الباشا أن خواصهم بعض أخربني فلقد إليه،

كذلك. فكان للباشا اإلنكليز رضبه ما
اإلنكليز إىل ذهابه عند الباشا بصحبة وكان باشا، قبطان وكيل بك حسني وأخربني
الوقت ذلك يف علينا قبضوا فلو آالف، الخمسة نحو يف واإلنكليز الخمسني، نحو يف كنا قال:

املهالك! من املنجي فسبحان ممانع، غري من اإلقليم مللكوا
اإلسالم؛ لدين والكرامة االعتبارات أعظم فيها يرى القضية هذه يف العاقل تأمل وإذا
عليهم، املسلمني ومساعدة الطايفة تلك لدفع هذه للملة أعدا هم الذين الطايفة سخر حيث
الفاجر.» بالرجل الدين هذا يؤيد هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله الرشيف الحديث مصداق وذلك

الفعال! القادر فسبحان
هللا. يريد حتى اإلنكليز من بإسكندرية كبرية طايفة واستمرت

بالوش. الحجاج ملالقاة سافرت اليوم ذلك ويف
أبي باشا محمد ظلم يشكون والخليل ويافا القدس أهل من مكاتبات وصلت وفيه
أمرهم أعرضوا وكذلك الدولة، برجال ويستغيثون وتفاريد مظالم عليهم أحدث وأنه مرق،
املذكور. من هروبًا والرملة والخليل ويافا غزة أهل من الكثري وحرض الجزار، باشا ألحمد
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رمى ثم بيافا، والشهدا واألرشاف املسلمني قبور حفر أنه املكاتبات ضمن ويف
عظيم دير ببنا للنصارى وأذن به، يتحصن سوًرا الجبانة تلك يف يبني ورشع عظامهم
ذلك، عىل عظيًما ماًال منهم وأخذ بالقدس، مريم السيدة مغارة من أيًضا ومكنهم لهم،

كثرية. أشيا الفعال هذه أمثال من وفعل
وفيهم املرصلية، من روس أربعة وصحبتهم القبايل العسكر من جماعة حرض وفيه
واملرصلية، العثمانية بني معركة بوقوع األخبار وتواترت دياب، أبي كاشف عيل راس
املرصلية عصبة ورأس أرمنت، عند وذلك الكثري، منهم وُقتل العثمانية عىل الغلبة وكانت
الفرنساوية عسكر من عدة عليهم وتجمع الفرنسيس، من طايفة وصحبته األلفي
أمانًا يطلب وأرسل عنهم، انفرد الحسني بك عثمان وأن بذلهم يف طمًعا والعثمانية؛
سمور، فروة عليه وأخلع دجرجا، وايل باشا حسن عند فحرض أمانًا، له فأرسلوا ليحرض،

وهديًة. خيًال له وقدم
خازنداره. وكذلك جدة، وايل توسون باشا محمد بموت الخرب ورد وفيه

الرب تعدية يف السويس جهة إىل املتوجهون اإلنكليز رشع عرشه رابع السبت يوم ويف
منهم طايفة وذهبت العادلية، جهة وبعضهم بدران جزيرة عند وطاقهم ونصبوا الرشقي،
أكابرهم ويحرض أيام عدة يعدون واستمروا القصري، إىل متوجهني الغربي الرب جهة إىل

لهم. إكراًما أماكنهم إىل ركوبهم حال مدافع لهم فيرضبون الباشا، عند
من وتسلمها الجيزة، إىل القبطان وكيل بك حسني عدا عرشينه تاني االتنني يوم ويف

بالقرص. وسكن بها وأقام اإلنكليز
وحرضأيًضا وأوامر، مثاالت يده وعىل أغا بوالق ساحل إىل وصل خامسعرشينه ويف
بيت إىل بوالق من موكب يف األغا ذلك فركب الجيزة، إىل منهم عدة فأرسلوا رومية عساكر

مدافع. عدة له ورضبوا تقدمة، له وقدم عليه فأخلع الباشا،
واملرصلية، العثمانية بني حصل بما باألخبار قبيل ناحية من ططري حرض وفيه

ولوازم. جبخانة وطلب
والبحر، الربِّ من مرق أبو إىل عسكًرا أَرسل باشا أحمد بأن األخبار وصلت وفيه

حصاره. عىل واستمروا الجالب، عنها وقطعوا ِبيافا فأحاطوا
الحج، بقصد مرص إىل يأتون الذين التَّكرور طايفة من عسكًرا الباشا اتخذ وفيه
جوخ من قصاًرا قناطيش لهم لوا ففصَّ الخياطني وطلبوا جملة، منهم واختار فأعرضهم
مثل مقطمة ضيقة وجميعها وصدريات، أزرق، جوخ من وسطهم يف وألبسه أحمر،
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وأسكنوهم وبنادق سالًحا وأعطوهم حمر، طراطري روسهم وعىل الفرنسيس، مالبس
فروة ويلبس فرًسا يركب كبريًا عليهم وجعلوا الحسينية، خارج الظاهري الجامع بقلعة

سمور.
طايفة وجعلهم بالقهر أسيادهم من وأخذهم والسود، العبيد أيًضا الباشا وجمع
واختارهم وكباًرا، صغاًرا فرقتني وجعلهم خيًال وأركبهم تقدم، ما شبه وألبسهم مستقلة،
وكيفية الفرنسيس، اصطفاف هيئة يعلمهم كبري وعليهم الخال، إىل خرج إذا للركوب

واردبوش. بمرش واإلشارات أوضاعهم
وألبسهم بهم واختص أسيادهم، من منهم وجده ما وغصب املماليك طلب وكذلك
وأدخل ورشاويل، ويلكات األروام، البحرية عمايم شبه وعمايم املرصلية املماليك لبس شبه
الكر يعلمهم الفرنسيس من أيًضا كبريًا لهم وجعل الفرنسيس، مرادن من وجده ما فيهم
السيوف وبأيديهم وخوذًا زرديات يلبسون األحيان بعض ويف بالبنادق، والرمي والفر

الجديد». «النظام كله ذلك وسموا املسلولة،

(١٢١٧ (سنة األربع بيوم الخري صفر شهر وأستهل

فقابله الباشا عند فحرض أسمر، فحل وهو السعادة، دار وكيل أغا سعيد وصل ثانيه يف
أيًضا. مدافع عدة له ورضبوا تقدمة، له وقدم عليه وخلع

وقروا واألعيان، القايضوالعلما وحرض ديوانًا، الباشا عمل تاسعه الخميس يوم ويف
الحرمني أوقاف ناظر أنه مضمونه املذكور السعادة دار وكيل حرضبصحبة رشيًفا خطٍّا

ووكيلها.
وهم: املشاهري؛ النصارى من أشخاٍص ثالثة الباشا َقتل عرشه ثالث االتنني يوم ويف
طريق يف قتلوهم سابًقا. الديوان معلم وبركات زيدان، وإبراهيم طاقية، أبو أْلطون
وأمالكهم، دورهم عىل فختم الدفرتدار أرسل الحال ويف ذلك، سبب يعلم ولم األزبكية
تركة بإحضار فبدوا املزاد، يف ليباع الجمال عىل الدفرتدار بيت إىل ذلك نقل يف ورشعوا
وجواٍر وغريها، وجواهر ومصاغ وأمتعة ثياب من كثري موجود له فُوجد طاقية أبي ألطون

أيام. عدة ذلك يف املزاد سوق واستمر وساعات، وحبوش سود
ليحارب كبرية بعمارة خرج الفرنسيس عظيم بونابارته بأن األخبار تواترت وفيه
وكثر البحر يف وتفرقوا والنابولطان، اإلسبانيول الفرنسيس طايفة إىل انضم وأنه الجزاير،
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واستمرت إسكندرية، قالع إىل اإلنكليز ورجع املراكب، سفر وامتنع ذلك، بسبب اللغط
اإلنكليز. اختالقات من ذلك وأن األخبار، هذه صحة عدم ظهر ثم أيام، مدة اإلشاعة هذه
من الحجاج مكاتبات وصحبته الحاج حرضجاويش عرشه سابع الخميس يوم ويف
ومشوا وإيابًا، ذهابًا والراحة والرخا باألمن وأخربوا مدافع، لحضوره ورضبوا العقبة،
وصل االتنني يوم كان فلما بقدومهم، وفرحوا العربان وتلقتهم السلطاني، الطريق من

مرص. إىل ودخلوا الحجاج
املحمل. وصحبته الحاج أمري دخل صبحها ويف

وصحبتهما كتخدا الفقار وذو شنن أغا حسني سافر عرشينه ثالث الخميس يوم ويف
عابدين. بحارة كتخدا الرحمن عبد دار له وأخلوا الحسيني، بك عثمان ملالقاة كاشف عيل
أعيان الباشا إليه فأرسل الحسيني بك عثمان حرض عرشينه ثامن التالت يوم ويف
عليه وخلع الباشا، حرضة وقابل فحرضبصحبتهم والجنايب، وغريهم األغوات من أتباعه

له. أعدت التي الدار إىل وذهب تقدمة، له وقدم خلعة
املايتني نحو ومعهم البطالني، األمرا من وخالفه غيطاس بك صالح وحرضصحبته
يف يركبون فكانوا أزواجهم، مساكن يف والكشاف األمرا من كل سكن واملماليك، الُغزِّ من
وعرشين خمسة له ورتب الباشا، ديوان إىل صحبته ويذهبون بك، عثمان بيت إىل يوم كل

شهر. كل يف كيًسا

(١٢١٧ الخميس(سنة بيوم األول ربيع شهر وأستهل

الدفرتدار وبيت الباشا بيت قبالة ووقدة صواري وعملوا النبوي، املولد عمل يف رشعوا وفيه
بتزيني تامنه الخميس يوم يف ونودي الربكة، وسط يف خياًما ونصبوا البكري، الشيخ وبيت
وآخرها الجمعة، يوم صبح أولها لياٍل؛ تالت بالليل والسهر والحوانيت األسواق وفتح البلد

كذلك. فكان الرشيف، املولد ليلة األحد
لذلك واحتفل هناك، وتعىش باستدعا، الدفرتدار بيت إىل الباشا حرض املولد ليلة ويف

الليل. من حصة وصواريخ نفوط حراقة له وعمل الدفرتدار،
الحوف غوغا من الكثري لديهم وتجمع القبايل، األمرا عربدة بكثرة األخبار وصلت وفيه
وداخلهم العثملية، العساكر وخافتهم أسيوط، غربي إىل ووصلوا والعربان، والهوارة
عليهم، اإلقدام عن وانكمشوا فيها، هو التي الجهة يف فريق كل وتحصن منهم، الرعب
بهم، والعسف الريف بأهل والفسق والفجور الظلم من عليه هم ما مع لقاهم وهابوا

11



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

منهم الريف أهل لنفور الداعي السبب هو وذلك والحرق، والقتل الشاقة الكلف وطلبهم
املرصلية. إىل وانضمامهم

الدولة، أعاظم حتى الصدور وأحرجت املنافس، ضيقت التي أفاعيلهم جملة ومن
الجهة من الغالل حضور وامتنع األسباب تعطلت حتى السفار، ومنُعهم املراكب حجُزهم
ولوال الصعيد، بالد يف كثرتها مع الغالل من والسواحل الغلة عرصات وخلت القبلية،
الشون إىل يُدخلوا ال بأن وأمر أسعارها، لغلت الغلة سعر زيادة عدم يف الباشا تشديد
يرسلون وقت كل ويف يكتفوا. حتى الفقرا عىل يرد ما يباع بل الغلة، من شيٍّا والحواصل
أو منهم الواحد ويحجز يمتثلون، فال املراكب، بإطالق العساكر إىل وفرمانات أوراًقا
وتستمر بها، هم التي الجهة بساحل ويربطونها أردب، األلف تحمل التي املركب االثنان
النواتية منها فيأخذون بالغلة، املشحونة املراكب بهم مرت وربما منفعة، غري من كذلك
عىل الغالل من بها ما فريمي املركب غريهم ويأخذ مركبهم، يف يستخدمونهم والريس

عندهم. فريبطونها املراكب ويأخذون يشرتيه، من يجدوا لم إن السواحل بعض
القبايل األمرا بزحف األخبار هذه تواترت وفيه العبارة. عنه تقرص مما ذلك وأمثال
وأخذ باشا، طاهر عسكرهم وصاري أيًضا العسكر تسفري يف فرشعوا إليهم، انضم ومن
وتبعه الغربي الرب إىل عدى عرشه خامس الخميس يوم كان فلما والسفر، التشهيل يف

عسكره.
عليهم، ضاقت األرض أن ملخصها القبايل األمرا من مكاتبة حرضت اليوم ذلك ويف
طاعة يف مستمرون وأنهم فيه، هم ما إىل الوطن عن والتغرب والضيق الحال واضطرهم
خدموا فإنهم وقتلهم، وطردهم إبعادهم يوجب ما منهم يقع ولم والسلطان، ورسوله هللا
بالنفس يهون وال الجزا، بضد فُجوُزوا الفرنساوية مع وأبلوا العثمانية مع وقاتلوا وجاهدوا
وعيالنا أهلنا لنا ترسلوا أو فيها نتعيَّش جهة تعطونا أن فإما املوت، عىل واإلقبال الذل
جهة لنا تعينوا أو الحجاز، بر عىل فيها فنسافر القصري ساحل عىل مراكب لنا وتشهلوا
ونعمل الجواب لنا ويرجع أمرنا، يف الدولة نخاطب ما مسافة أشهر، خمسة نحو بها نقيم
رقابنا. ال رقابكم يف الخاليق ذنب فيكون ذلك من ليش تجيبونا لم فإن ذلك، بمقتىض

فاشتوروا املكاتبة تلك حرضت فلما قبيل، إىل القهقرى رجعوا أنهم عنهم الخرب وورد
عدا: ما األمان، حاصله واملشايخ، والدفرتدار الباشا بإمضا جوابًا لهم وكتبوا ذلك، يف
إىل يرسلوا حتى بيش لهم يوذن أن يمكن فال دياب، وأبا والربدييس واأللفي بك إبراهيم
إىل بالحضور واإلذن األمان فلهم بقيتهم وأما اآلراء، تقتضيه بما اإلذن ويأتي الدولة،
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يكفيهم ما لهم ويرتب البيوت، من أحبوا فيما ويسكنون واإلكرام، اإلعزاز ولهم مرص،
خمسة له رتبوا فإنهم الحسيني، بك لعثمان وقع ما مثل ذلك وغري والنفقة الرتاتيب من
كان عمن ورفعوها االلتزام، خصوص من طلبه مما ومكنوه شهر، كل يف كيًسا وعرشين
بالرب مقيًما باشا طاهر واستمر بقدومهم. ظهرت شنيعة قضية أول وهذه حلوان، أخذها

الغربي.
عىل الفرنسيس عمره كان ما عىل املقياس عمارة تتميم كمل الشهر هذا ويف
هدمها التي القديمة الطيارة عن عوًضا علوه يف طيارة الباشا وأنشا املريي، نفقة طرف
لطيًفا كشًكا فيها وجعل بالنارصية، النشاب مرمى يف مصطبة أيًضا وأنشا الفرنسيس،

املذكورة. املصطبة حول ودرابزين باألصباغ، مزينًا
له: يقال وبزرجانية، تجار وفيه قليون حرض أنه سكندرية بثغر الحوادث ومن
البلدة إىل التجار وبعض قبطان منه وطلع الغربية، باملينة فاريس الدولة مهردار قليون
مات أنه اإلنكليز وأخرب األروام، نصارى من رجل فطلع تالتة، أو يومني نحو وأقام
إىل فأرسلوا فهرب، القبطان فطلبوا أيًضا تالتة قبله ومات بالطاعون، رجل بالقليون
اليازجي وأشهروا فيها، بما املركب وأحرقوا القضية وتحققوا اليازجي وأحرضوا املركب
العثمانية من جماعة عىل به مروا وكلما األسواق، يف بينهم وسحبوه ثيابه من وعروه
يزالوا ولم شديًدا، رضبًا ورضبوه أيديهم بني بطحوه القهاوي مصاطب عىل مجتمعني

قتلوه. حتى ذلك به يفعلون
الباعة عىل ومكوًسا مظالم أحدث سكندرية حاكم باشا خورشيد أن أيًضا ووقع
العادة، عىل زايًدا ثمنًا منه السماك فطلب سمًكا، يشرتي اإلنكليز بعض فذهب واملحرتفني،
الحاكم أحدثه بما ذلك علة فعرَّفه املعتاد؟ عن الزيادة تطلب يشء ألي اإلنكليزي: له فقال
وأمروه املنادي وأحرضوا القضية فتحققوا كرباه، وأخرب اإلنكليزي فرجع املكس، من عليهم
حسبما وقال: املنادي فخرج واملظالم، املكوس من العثمانية أحدثه ما بإبطال باملناداه
يقول فسمعوه بطالة. املحدثة الحوادث جميع بأن أغا وخورشيد باشا محمد الوزير رسم
مناداتك: يف قل له: وقالوا القول، ذلك عىل وعزروه شديًدا رضبًا ورضبوه فأحرضوه ذلك

اإلنكليز. عسكر صاري رسم حسبما
يصاحبن الذين النسا من امرأة القبضعىل أرادوا العسكر من جماعة أن أيًضا ووقع
فاجتمع اثنان، اإلنكليز من فقتل معهم، فتضاربوا اإلنكليز عسكر منهم فمنعها اإلنكليز،
من فامتنع ويحاربهم، البلدة خارج إىل يخرج بأن باشا خورشيد إىل وأرسلوا اإلنكليز
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السالح حمل من عسكره ومنعوا بالبلد، دار يف وأسكنوه القلعة من بالنزول فأمروه ذلك،
ذلك. عىل واستمروا اإلنكليزية مثل مطلًقا

(١٢١٧ (سنة التاني ربيع شهر واستهل

األلفي، جماعة من صحبته كاشف ومحمد القبايل عند من شويكار أغا أحمد حرض فيه
بالناس، االجتماع عن محجوبني أيام عدة فأقاموا الصلح، طلبهم وأشيع مكاتبات ومعهم
الجهة إىل باشا طاهر سفر وبطل حصل ما كيفية يظهر ولم أواسطه يف سافروا ثم

رجوعهم. من أيام عدة بعد داره إىل ورجع القبلية،
وتعىش خامسه يف الباشا السادات الشيخ ودعا الحسيني، املشهد مولد عمل وفيه

داره. إىل ورجع هناك
ببيت اليوم ذلك يف كثريًا ذهبًا وفرق الرضبخانة أمني املحروقي أحمد السيد تقلد وفيه
والعلما، الدولة وأعيان والدفرتدار الباشا ودعا الحسيني باملشهد ليلة له وعمل الباشا،
صبحها ويف تقدمة، للباشا وقدم كبرية، وقدة باملسجد وأوقد عظيمة، وليمة لهم وأولم

سمور. فروة الباشا عليه فخلع نفيسة، أقمشة وتعبية هدية ولده مع للباشا أرسل
واحرتقت تهدمت التي ملنزله املجاورة األماكن هدم يف الباشا رشع الشهر هذا غرة ويف
وذلك بالقشلة، عندهم وتسمى به، املختصة للعساكر مساكن ليبنيها الفرنسيس واقعة يف
رصيف حيث كتخدا عثمان جامع إىل بالساكت املعروف املكان من منزله قبالة من
وأدنى، وأوسط أعىل البالد: عىل ِفردة بتفريد ورسم عظيًما، اهتماًما لذلك واهتم الخشاب،
العساكر من والجور الظلم من فيه الفالحون ما مع البالد من لقبضذلك املعينني وأرسلوا

اإلنكليز. وفرد الطرد وحق واملبارشين،
أن خربه من وكان السباع، بقناطر زينب السيدة مشهد عمارة كملت منتصفه ويف
يف وذلك عمايره، جملة يف القاردغيل كتخدا الرحمن عبد ره وعمَّ أنشاه كان املشهد هذا
فانتدب شقه، ومال خلل به ظهر أن إىل ذلك عىل يزل فلم وألف. وماية وسبعني أربع سنة
وألف، ومايتني عرشة اثنتي سنة يف بالطنربجي املعروف املقتول املرادي بك عثمان لعمارته
قناطره، عقد وأزادوا أعمدته ونصبوا جدرانه، وأقام بناه يف ورشع أنقاضه وكشف فهدمه
من الفرنسيس خرج أن إىل حالته عىل فبقي جرى، ما وجرى الفرنسيس حادثة فحصلت

أرضمرص.
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فأمر باشا، يوسف الوزير إىل الرضيح خدمة فأعرض العثمانية الدولة وحرضت
باشا محمد قدم استقر أن إىل ذلك يف الرتاخي وقع ثم املريي، طرف عىل وإكماله بإتمامه
ذو ذلك ملبارشة وتقيد وتسقيفه، وتتميمه إكماله يف فرشعوا لذلك، فاهتم مرص، والية يف
بالنقوشات وزخرفوه وفسحة حنفية به وأحدثوا كان، ما أحسن عىل فتم كتخدا، الفقار

واألصباغ.
والدفرتدار الباشا وحرض الجمعية، به حصلت عرشه رابع الجمعة يوم كان وملا
درس املالكي األمري محمد الشيخ عقد الصالة انقضا وبعد الجمعة، به وصلوا واملشايخ
املجلس وتمَّ بذلك، املتعِلقة واألَحاديث اآلية. ِهللا﴾ َمَساِجَد يَْعُمُر ﴿إِنََّما وأمىل وظيفته،

اإلمام. وكذا خلعة، ذلك بعد الباشا عليه وأخلع
ملبارشة يوم كل حصة بها يجلس الهدم بقرب بيته عند خيمة للباشا نصب وفيه
منه والجوخدارية األغوات عاين فلما األنقاض، بعض ونقل بنفسه بارش وربما العمل،
وأعيان باشا طاهر حرض ذلك أشيع فلما بالغلقان الرتاب ونقل الشيل، إىل بادروا ذلك

املساعدة. طلب وأشيع أيًضا فنقلوا العساكر،
عن فسأل وزمور، طبول ومعهم اليسار، وعرب الرميلة ناحية من طايفة فحرض
املساعدة. ألجل حرضوا طوايفي من طايفة هوال الفقار: ذو املحتسب له فقال ذلك،
الرتاب شيل يف وأخذوا واحده. طايفة منهم فبقي بالذهاب، وأمرهم ذلك عىل فشكرهم
للباشا امُلالزمني الُقَرنَا وحسن ذلك، من الباشا فانرسَّ لهم ترضب والطبول ساعة باألغالق

األمر. هذا ترتيب له فرتبوا ذلك، تحب الناس وأن املساعدة
عليهم ونبهوا الفرنسيس، ِفَرد أيام كتبت التي الحرف أرباب قوايم وأحرضوا
جرجس وهم: ُريََساهم ويقدمهم فحرضوا، األقباط بالنصارى بدوا ما فأول بالحضور،
النوبة باشا مهتار أيًضا لهم وأحرض وزمور، طبول ومعهم وفلتيوس وواصف الجوهري

ساعات. ثالث نحو فاشتغلوا بالرباب الربامكة حتى واملغنني، اآلالت وأنواع الرتكية
حرض األقباط طوايف انقضت وملا طايفة، كذلك أيًضا منهم حرض يوم ثاني ويف

واألروام. الشوام النصارى
ويحرضون والثالثة، الطايفتان يجتمع فكان املسلمني، من الحرف أرباب طلبوا ثم
والزمور الطبول ويقدمهم العمل، إىل ويحرضون يستأجرونهم الَفَعَلة من عدة معهم
نوبات من مختلطة عظيمة ضجة فيصري باشا، مهتار رتبه ما خالف وذلك واملجرية،
بلدية وطبالت موسيقية، وآالت حربية ودبادب كشوفية ونقاقري شامية وطبول تركية،

والعفار. والغبار الشمس يف ذلك كل برامكية، وربابات
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بالذهاب لهم ويأذنوا الشغل، من يفرغوا أن بعد أنهم وهي نغمة، الطنبور يف وزادوا
والزمارين، الطبالني أوليك عىل البقشيش برسم باشا مهتار يقبضها بدراهم يلزمونهم
عىل فيأتي واختياره، رسمه بحسب وذلك الباقي، لنفسه ويأخذ اليسري النزر فيعطيهم
خطتهم إىل ويذهب يوم ثاني يف ويركب ذلك، ونحو قرًشا والخمسون قرش املاية الطايفة

ويدفعونه. بعضهم من فيجمعونه عليهم، قرره الذي بإحضار ويلزمهم
وأتعبوهم املدة، عليهم طولوا جعالة، أو هدية يديها بني تقدم ولم حرضتطايفة وإذا
لتجار وقع كما املعتربة، الحرف ذوي من كانوا ولو الشغل، يف واستحثوهم ونهروهم

والحريرية. الغورية
من وشيوخهم أعيانهم ومنعوا وأكرموهم، عليهم خففوا شيٍّا أيديهم بني قدموا وإذا
أيديهم، بني فرضبت واملغاني اآلالت لهم وأحرض باشا، مهتار بخيمة وأجلسوهم الشغل

لليهود. ذلك وقع كما
أشيا عرشة الناس عىل فاجتمع هذا، وقتنا املايضإىل الشهر بقية العمل هذا واستمر
الثياب، وتقطيع العمل، ومشقة والذل، الفعلة، وأجرة والعونة، السخرة، وهي الرذالة من

الحمام. أجرة وعارشها معاشهم، وتعطيل األعدا، وشماتة الدراهم، ودفع
املبارك، النيل وفا كان القبطي مرسى لسادس املوافق عرشه ثاني األربع يوم ويف
املا وجرى املعتاد والشنك والقايض، الباشا بحرضة الخميس يوم صبحها يف السد وُكرس
وذلك للنزهة؛ املعدة واملراكب السفن دخول ومنعوا العادة، مثل يطف ولم الخليج يف

العثمانية. العساكر أذية بسبب
بوقوع الدولة من مكاتبات يدهم وعىل الططر، من (رسل) حرضقصاد منتصفه ويف
من الدولة عىل املخالفني من معه ومن باشا، وعثمان والقرانات العثميل بني العام الصلح
الخمسة، األوقات من وقت كل يف ترضب أيام تالت ومدافع شنًكا فعملوا الروميل، جهة
من وأظنه ذلك مثل تقدم وقد واألسواق، الطرق مفارق يف وألصقوها بذلك أوراًقا وكتبوا

املختلقات.
أم معتوقة إحداهما اثنتان: وهما الرومية، الجهة من الباشا حرضحريم أواخره ويف
فأسكنهن رساري، عدة وصحبتهما باشا، قبطان زوجة أخته معتوقة واألخرى السلطان،
بأنواع ودهنوه وزخرفه حضورهن قبل ره عمَّ كان وقد البكري، خليل الشيخ ببيت
وكذلك مكانًا، املحروقي الشيخ وفرش الفاخرة بالفرش وفرشوه والنقوش، الصباغات
إن حتى زايًدا، اعتنًا بذلك واعتنوا محرم بن وأحمد مكانًا، فرش الجوهري جرجس
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آن يف الثنتني عىل وعقد العقد، وليمة وعمل ذلك، وغري الكشمري من بساًطا فرش جرجس
األقمشة ظرايف من بقجة الحارضين من لكل وأهدوا واملشايخ، القايض بحرضة واحد

لياٍل. عدة باألزبكية وحراقة شنًكا وعملوا والرومية، الهندية

(١٢١٧ (سنة االتنني بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

والتاني زويلة، بباب أحدهم األروام: عساكر من تالتة شنقوا تامنه االتنني يوم يف
شخًصا أيًضا وقتلوا كتخدا، عثمان مسجد من بالقرب باألزبكية والتالت الخرق، بباب

بالنحاسني.
الوجاقلية. عىل الجامكية وفرق ديوانًا الباشا عمل تاسعه التالت يوم ويف

من شخًصا أن وذلك والعثملية، القبايل األمرا بني حادثة بوقوع األخبار وردت وفيه
غفلة؛ حني عىل عليهم يكبس أن أراد واإلقدام، بالشجاعة موصوًفا أجدر، له يقال العثملية
يف وكانوا املعدودين، العسكر من األلف نحو يف فركب أقرانه، يف ومنقبة ذكر له ليكون
توسطوا فلما بذلك، وأخربهم األمرا إىل إىل العني فسبق الهو، من بالقرب الجبل طرف
العثملية فرضب بهم، فأحاطوا طوابري ثالثة يف عليهم أقبلت باملرصلية وإذا الجبل، سطح
فيهم ففتكوا سيوفهم، وتحت وسطهم يف بهم وإذا ونظروا غري، ال واحًدا طلًقا بنادقهم

أسريًا. املذكور أجدر كبريهم وأُخذ ، وفرَّ عمره طال من إال منهم ينج ولم وحصدوهم
سموك يشء ألي له: فقال األلفي، يدي بني أجدر وأحرضوا بينهم الحرب وانجلت
إىل يحتاج لكن فقال: أتباعك. من رصت وقد العظيم، األفعى معناه األجدر فقال: أجدر؟
ما جميع وأخذوا قتلوه، ثم أسنانه وقلعوا فأخذوه به وأمر أوًال. ك ُسمِّ وإخراج تطريمك

كبار. مدافع أربعة ذلك جملة ومن معهم، كان
العثماني؛ بك «مقدار» أمريها وعزل أسيوط، إمارة سليم كاشف أحمد قلدوا وفيه

ظلمه. من النواحي أهل شكوى بسبب
إىل وصلوا وأنهم بحري، إىل القبايل األمرا برجوع األخبار تواترت منتصفه ويف
وكذلك بختمهم، وصوالت وأعطوهم أموالها وقبضوا ومواشيها، غاللها فنهبوا عدي، بني
وعساكر. تجريدة تشهيل بمرصيف العثمانية فرشع البالد، من ذلك جاور وما «الحواوشة»
مشايخ فأحرضوا واألرنؤد، األتراك جنود من كثرية عساكر أيًضا حرضت وفيه
من وأخرجوهم الناس من الكثري فأزعجوا لسكناهم، البيوت بإخال وأمروهم الحارات،
منهم سكنت وكلما بالناس الحال وضاق الرضر غاية للناس فحصل بالقهر، دورهم
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فيفعلون غريها إىل وانتقلوا وأبوابها، وطيقانها أخشابها وأحرقوا أخربوها بدار طايفة
له: وقيل له، أصل ال الذي القبيح بالكالم ُوبَِّخ داره عن دافع أو تكلم ومن كذلك، بها
الذي القبيح الكالم من ذلك وأمثال الدور. لهم وتخلون الفرنسيس تُسكنون كنتم عجب!

له. أصل ال
أنهم فمنها كثرية؛ الناس يف وأذيِّة أمور منهم حصلت التجريدة تشهيل يف رشعوا وملا
فقيل ذلك، يف عليهم وشددوا حمار، ستماية بإحضار وأمروهم امُلكارية ارة الحمَّ طلبوا
فيها أن مع ولجامه، بعدته ريال، خمسة حمار كل يف أثمانها أعطوهم جمعوها ملا إنهم

عدته. خالف رياًال خمسون قيمته ما
وكذلك بالقهر، البلد أوالد من الناس حمري يخطفون صاروا بل ذلك، كفاهم ما ثم
وبلغ بالكلية، السقايون امتنع حتى للبيوت، الخليج من املاء تنقل التي السقايني، حمري

فضة. أنصاف عرشة الخليج من الكتايف القربة ثمن
حمريهم عىل من الناس يُنزلون فكانوا بمسافٍر، ليس من أيًضا بالخطف وتعدَّى

بالثمن. حماره واشرتى تبعهم والبعض ويبيعونها، الساحة إىل بها ويذهبون
العسكر من الجماعة يأتي فكان الدور، داخل يف حمريهم الناس جميع فخبا
عىل يقف شياطينهم وبعض الحمري، نهيق ويتبعون الدار باب عىل بآذانهم ويتنصتون
أخذوه فإما البيت، من ويطلبونه به فيعلمون الحمار، فينهق ويكررها، «زر» ويقول: الدار

ذلك. وغري أرادوه بما صاحبه افتداه أو قهًرا
إىل طلع إسالمبول من حرض ملا أنه وذلك مرص، إىل إسكندرية قايض حرض وفيه
اإلنكليز إليه فأرسل املعتاد، الرسم عىل املحصول منهم فأخذ الدعاوى، إليه وحرضت داره
فال إياك بتقليدنا هنا أقمت إن له: وقالوا قدومه، وقت إليهم حضوره عدم عىل والموه
فحرضإىل شيت. حيث فاذهب وإال يوم، كل يف قروش ثالثة لك ونرتب شيٍّا أحد من تأخذ

السبب. بذلك مرص

(١٢١٧ (سنة التانية جمادى شهر

الحسيني بك عثمان أيًضا وسافر القبايل، األمرا إىل بالتجريدة العسكر سافرت خامسه يف
الباشا وكان رسششمه، عيل محمد العثملية العساكر وأمري املعزولني العساكر وباقي
وأعطاه الرسالة، بجواب ثامنه يف فرجع إليهم، بجواب الرشقية كاشف إبراهيم أرسل

حصانني. له وقدم ريال، ألفني األلفي
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يحرضون وأنهم املرصلية، األمرا لجميع األمان تقدم: كما الرسالة تلك وحاصل
وهم: األمرا، األربعة عدا ما وغريه الفايظ من يرضيهم ما ولهم بها، ويقيمون مرص، إىل
يتوجهون السلطان، حرضة إىل مطلوبون فإنهم دياب؛ وأبا والربدييس واأللفي بك إبراهيم
فالباشا بذلك، يرضوا لم فإن يحبون، كما وواليات مناصب ويعطيهم عليهم، األمن مع إليه
وأرسل أسيوط ناحية إىل املذكور أغا إبراهيم وصل فلما بها، ويقيمون إسنا إقطاع يعطيهم
الجبانة، خارج فانتظروه األلفي، كاشف ومحمد شويكار أغا أحمد إليه أرسلوا إليهم،
أصبح فلما به، بات بوطاق يف وأنزلوه عرضهم إىل صحبتهم وأخذوه والقوه إليهم فخرج
عىل كثري وفيهم ببنادقهم، صفوًفا عساكرهم ووقفت فحرض ديوانهم، إىل طلبوه الصباح
الجميع، بحرضة املكاتبة أعطاهم ثم ومدافع، شنًكا له وعملوا الفرنسيس، اصطفاف هيَّة
ينعم السلطان ونقابل إسالمبول إىل نذهب قولكم: أما وقال: األلفي، تكلم ثم فقروها،
يتقيد ال وإنعامه بالده، يف فإننا علينا، ينعم أن مراده كان وإن يمكن، ال مما فهذا علينا،
ذهبوا. وإال معنا، أقاموا شاوا إن بالخيار فهم إخواننا، باقي وأما يديه، بني بحضورنا
وإنما هذا، يكفينا فال إسنا إقطاع يعطينا الباشا حرضة كون وأما نفسه، أمري إنسان كل
األرض فإن بذلك ترضوا لم فإن خراجه، بدفع ونقوم الصعيد، آخر إىل أسيوط من يكفينا
علينا تعدى ومن يكفينا، ما هللا رزق من وناكل شينا، حيث نذهب هللا خلق ونحن هلل،

يكون. ما أمرنا من يكون حتى حاربْناه وحاَربَنا
بالد من األموال قبض يف ورشعوا القنطرة، وكرسوا الالهون بقنطرة استقروا ثم
اآلثار، إىل صبحها يف الباشا ركب الجواب، بذلك كاشف إبراهيم رجع فلما الفيوم،
الحسيني بك عثمان عنهم وتأخر الغربي، الرب إىل فعدوا بالذهاب، العسكر واستعجل

بطًرا. وباتوا املرصلية والغز
املغربي. قنطرة عند التي املشنقة يف طبجيٍّا رجًال الباشا شنق وفيه

الوكيل؛ أغا ومصطفى شنن أغا حسني يطلب الباشا إىل أرسل بك عثمان إن ثم
التي الخلعة فأعطاه الرشقية، كاشف أغا إبراهيم له فأرسل كالم، يف معهما ليتفاوض
جاهدت أني وأخربه أفندينا، الباشا عيل سلِّم له: وقال الرتحيلة، ودراهم الباشا عليه خلعها
كنت ما أحصل ولم أجاَز، فلم طايًعا، بأمان حرضت إني ثم معهم، وبلوت الفرنسيس،
أقيم وال بذلك، عميل وأختم املسلمني إخواني أقاتل ال وأنا وعًدا، معي يوف ولم له، أومِّ
أتى إذا أنه بك عثمان ظن يف وكان هللا. بالد يف سايًحا أذهب وإنما الصدقة، آُكل بمرص

الحاج. أمري أو البالد أمري الباشا يجعله الصورة هذه مرصعىل إىل
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من فاستعفى قبيل، جهة إىل بالسفر بالزربة املعروف كتخدا محمد الباشا أمر وفيه
السابق يف كان وقد حرمة، له إن وقال: الباشا، كتخدا يوسف فيه فشفع بقتله، فأمر ذلك
محافًظا، البحرية جهة إىل بسفره فأمر الصورة. هذه عىل قتله يناسب وال ألفندينا، كتخدا

يومه. من فسافر
عىل الغربي الرب يف الحاجز من قبيل جهة إىل وذهب ركب فإنه بك عثمان وأما
لطوايف رسموا ذلك العثمانية تحقق فلما به، ولغطوا الناس يف ذلك وأشيع الرسم، غري
وأوقفوا بيارق، عليها ونصبوا التلول، عىل التي بالقالع طوايف منهم يقيموا أن العسكر
فمن واملرصلية، الخيالة الغز من املدينة من يخرج من يمنعون املدينة أبواب عىل حراًسا

الباشا. كتخدا من بورقة إال يخرج فال غريها أو بوالق إىل خرج
من بها ما ونهب الحسنية، األمرا بيوت بكبس الباشا أمر عارشه الجمعة ليلة ويف

والسالح. والجمال الخيول
عسكر من جماعة وبه ُخْشَقَدم، بعطفة الخربطيل بيت إىل التبديل أغات حرض وفيه
بهم وأحاطت روسهم وكشف وكتفهم، منهم جماعة عىل وقبض عليهم فكبس املغاربة،
الغورية، عىل بهم ومروا شنيعة، هيَّة عىل جيوبهم يف وجدوه ما وأخذوا وسحبوهم، عساكره
ودخلوا النصارى، حارة عىل األزبكية إىل بهم انتهوا حتى الشعرية، وباب النحاسني عىل ثم
لهم ذكر الباشا كتخدا يدي بني مثلوا فلما ذنبًا، لهم يعلمون ال وهم الباشا، بيت بهم
علم ال فقالوا: الدير، عىل يطل صغريًا طاًقا فتحوا وأنهم للنصارى، ديًرا بجوارهم أن
ذلك أن فيحتمل الدار، بأعىل معهم ساكنون األرنؤد من جماعة أن وأخربوا بذلك. لنا
هذه بعد فأطلقوهم املغاربة، قال كما فوجدوه ذلك، عن كشف من فأرسلوا فعلهم، من
هلل واألمر ومتاعهم، دراهمهم وأْخذ النصارى، حارة إىل بهم ومرورهم الشنيعة الجرسة

وحده.
إسكندرية، جهة إىل الجيزة جهة عىل القبايل الُغز من جماعة مرور عن أشيع وفيه

قبيل. إىل إسكندرية من اإلنكليز من جماعة وكذلك
مرياث بسبب سعد نسيبه مع البدوي أحمد سيدي مقام خادم مصطفى تداعى وفيه
منه أستخرج أنا سعد: فقال ريال. ألف خمسني عىل أحاسبه أنا مصطفى: فقال أخته،
ففعلوا العسكر. من وجماعة خادمه وتعطوني هنا تعوقوه أن برشط ريال ألف، مايتي
طندتا، إىل بهم وذهب والعسكر، خادمه سعد وتسلم النقيب، عمر السيد ببيت وعوقوه ذلك
بريًا فتحوا ثم فرانسة، ريال ألف وتالتني ستة منه أخرجوا مكان عىل فأقرَّ الخادم، فعاقبوا
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باألتربة، مخلوطة كلها وأرباًعا وأنصاًفا فرانسة، رياالت منها وأخرجوا باألتربة، مردومة
يستخرجون يزالوا ولم اليهود، قاعة يف وجلوها فأحرضوها والسواد الصدا ركبها وقد
أخرجوا األمر وآخر الهالك، خالف وكسوًرا وسبعماية ألًفا وتمانني وسبعة ماية غلقوا حتى

قدرها. يعلم ال خبية
عرشة عمه أوالد من وأخذوا طريقهم، ِكَرا وأخذوا العسكر ورجع العفو حصل ثم

أكياس.
العمارة، من الرتاب ونقل الهدم يف التسخري آخر كان عرشه حادي السبت يوم ويف
والطبل، الزمر وبطل املالعيب وأرباب الغياشوالقرداتية من الخردة طايفة ذلك آخر وكان
وقت يف ذلك أن لكون حفر؛ بأدنى عليهم املاء ورشح األساس حفر يف الفعلة واستمر

ذلك. حول باملاء َمآلنة والربكة النيل
قبيل. إىل وسافروا أيًضا ودالة كثرية عساكر خرجت عارشه خامس ويف

بسبب البحرية؛ جهة إىل مركبًا األربعني نحو يف عساكر سافر عرشينه ثالث ويف
بالبحرية وعاثوا زايد رضر منهم وحصل الناحية تلك إىل حرضوا فإنهم عدي، بني عرب

ودمنهور.
احمرت عرشينه، ثاني األربع ليلة وهي الليلة، تلك يف أن السماوية الحوادث ومن
برق أثرها يف وظهر انجلت ثم بصفرة، مشوبة حمرة الشمس غروب عند بالسحاب السما
مثل كان حتى فاصل، غري من وتتابع وازداد متقطع، قليل سحاب يف الجنوب ناحية من
إىل تحول ثم الليل، من ساعة تالت إىل ذلك واستمر بالهوا، املتموجة املتوقدة النفط شعلة
ثم ساعة، خامس إىل واستمر املعتاد، الربق هيئة عىل بفاصل لكنه وتتابع، املغرب جهة
برج من درجة عرشين سادس ليلة ذلك وكان الليل، غالب أثره وبقي االضمحالل يف أخذ
املالحم من ذلك ولعل الرومي، أول ترشين وتامن القبطي «بابه» عرش وحادي امليزان

الحوادث. من بحادث املنذرة
عدة وصحبتهما وقنصل، ألجي وبها فرانسا، من مركب بورود الخرب ورد وفيه
تامن التالت ليلة كان فلما بإسكندرية، ومدافع شنًكا اإلنكليز لهم فعمل فرنسيس،
بوالق، ساحل إىل الفرنسيس أكابر من خمسة وصحبته (األلجي) ذلك وصل عرشينه
السيوف وبأيديهم خيالة، عساكر عدة وصحبته خازنداره ملالقاتهم الباشا لهم فأرسل
أعدت دار إىل وركبوا واألزبكية، والجيزة بوالق من مدافع لهم ورضبوا فقابلوهم املسلولة،
وأهدى معدة خيًال لهم وقدم وقابلوه، الباشا ِعند صبحها يف وحرضوا البنادقة، بحارة لهم
بونابرته. ترجمان جبري فيهم وكان معتربة، وأبهة هيئة يف يركبون وصاروا هدايا، لهم
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غاللها ونهبوا أموالها وقبضوا الفيوم، بالد نهبوا القبايل الُغز بأن األخبار وردت وفيه
واحدة بلدة من قتلوا حتى أناسها وقتلوا عليهم، عصت التي البالد وحرقوا ومواشيها،
لهم وعملوا بالبلدة تحصنوا فإنهم بالفيوم، الكاينون العثمانية وأما نفًرا، وخمسني ماية

داخلها. وأقاموا باملدينة متاريس

(١٢١٧) الفرد رجب شهر

يختاروا أن الفلكيني من طلب وكان الباشا، عمارة أساس رموا وفيه الجمعة، بيوم استهل
فاستبعده تاريخه، يوم من يوًما عرش اثني بعد وكان ذلك ففعلوا األساس، لوضع وقتًا له

يشا. ما يفعل النجم ورب املذكور، اليوم يف األساس برمي وأمر
الغز قتىل من أنهم زعموا الباشا، باب عند فوضعت روس أربعة أحرضوا وفيه

املرصلية.
وأمامهم بوالق إىل فنزلوا وأصحابه، الفرنساوي األلجي سافر التالت يوم خامسه ويف
وخلفهم املسلولة، السيوف وبأيديهم والخوذ، الزروخ البسني وهم بزينتهم، الباشا مماليك
فلم كواهلهم، عىل البنادق وبأيديهم حمر، طراطري روسهم وعىل بالباشا، املختصة العبيد
وسافروا املراكب نزلوا ثم رجعوا، ثم ببوالق، «راشتو» ببيت نزلوا حتى صحبتهم يزالوا

السفن. تعويمهم عند مدافع لهم ورضبوا دمياط، جهة إىل
وطلبوا الجيزة، إقليم إىل وحرضوا بحري جهة إىل القبايل األمرا انتشار أشيع وفيه

وردان. حتى الكلف منها
كان أنه وتقدم الباشا، كتخدا كان الذي بالزربه املعروف كتخدا محمد حرض وفيه
طوايف تقدم فلما محافًظا، البحرية إىل بالسفر له وأذن فامتنع قبيل، إىل بالسفر أَمره
يتعرض فلم املذكور، الزربه كتخدا محمد عىل قليلة جماعة منهم فمر بحري، إىل األمرا
الحضور إىل وطلبه إليه وأرسل عليه، فحقدها ذلك الباشا فبلغ تعويقم، عىل قدرته مع لهم
بقتله أمر حرض فلما النهار، بكرة يف الباشا طلبه تاسعه السبت يوم كان فلما فحرض،
حمام قبالة املفارق بني إىل نقلوه ثم الباشا، باب عند رقبته ورموا العسكر، به فنزل
حوش يف وغسلوه بيته إىل شالوه ثم الظهر، قبيل إىل عريانًا مرميٍّا فاستمر كتخدا، عثمان
تاني ويف حريمه، وأخرج داره عىل فختم الدفرتدار، أرسل موته وعند ودفنوه، سكنه البيت

الدفرتدار. ببيت ذلك وباعوا ومتاعه تركته أحرضوا يوم
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أفندي محمد رشيف بعزل الخرب وفيها الرومية، الديار من مكاتبات وردت وفيه
الناس فحزن أول، عام الدفرتدارية عن املنفصل الرجاوي أفندي خليل ووالية الدفرتدار
مرص، إىل العثمانية دخول وقت من راحة يروا لم مرص أهل فإن عظيًما؛ حزنًا لذلك
الصغري خواطر أرىض فإنه هو، بارشها التي السنة هذه سوى سنة، أربعني نحو من
كثري وكان وَكيًال، عينًا األنبار وغالل الجامكية ورصف الغني، قبل والفقري الكبري، قبل
وهو متواضًعا، بشوًشا نفسه يف مهذبًا وكان واملعروف، الخري فعل ويحب الصدقات،

الباشا. أحكام اختالل من رأى ملا الدفرتدارية من االستعفا يطلب أرسل الذي
معه وعدى إنبابة، بر إىل الباشا كتخدا يوسف عدى عرشه حادي االتنني يوم ويف
إىل األمرا وصول وأُشيع البحر، ساحة عىل إنبابة برب العريض ونصب العسكر، من الكثري
ميش ألجل امللق من وانحدارها املياه تصفية ألجل الجرس وقطعوا األسود، الجرس ناحية

وبشتيل. املنصورية ناحية رجعوا ثم الحافر،
كالجراد وهم إنبابة، بر إىل قبيل جهة كانت التي العثمانية العساكر خروج واستمر
البقسماط ونقل والطلب العساكر خروج واستمر إنبابة، ظاهر وطاقهم ونصبوا املنترش،
البحر، يف معهم ووسقوها املراكب وأخذوا ونهاًرا، ليًال والحمري الجمال عىل والجبَخانة

قهًرا. السفن من وجدوه ما وغصبوا
أنهم الرائي يظن بحيث الفضا، ملوا حتى إنبابة برب وخيامهم عساكرهم وانترشت
كان بحيث واستعدادهم، لكثرتهم أقدامهم تحت أخذوهم املرصلية، الغز مع تالقوا متى
رجعوا األمرا إن ثم طوًال، الدكرور بوالق من بالقرب وآخرهم الوراريق، العريضعند أوايل

والطرانة. وردان ناحية إىل
ثاني ويف الخيام، وحلُّوا إنبابة بر من العريض انتقل عرشه خامس الجمعة يوم ويف
يف دأبهم وهكذا خالفهم، وخرج وسافروا مكانهم، ونصبت خالفهم عساكر خرجت يوم

أخرى. بعد طايفة تخرج يوم كل
واألروقة واملجاورين العلم طلبة عىل تفرق إنعام قمح أردب بألف الباشا رسم وفيه
بها ُفعل أخرى، بألف أيام بعد أيًضا وأنعم األغراض، بحسب ففرقت األزهر، بالجامع

كذلك.

ك��رَم��ا وال ب��خ��ًال ال وي��م��ن��ع ي��ع��ط��ي وس��اوس��ه م��ن خ��ط��رات وإن��ه��ا
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أفندي محمد رشيف بتقليد وأخربوا ططر، جماعة وصل عرشه سابع األحد يوم ويف
جدة. والية الدفرتدار

للمحافظة، إنبابة جهة وطاقه ونصب باشا، طاهر خرج عرشه تاسع التالت يوم ويف
البعض، بعضهم عن متباعدين أيًضا إنبابة برب وطاقاتهم ونصبت عساكره وخرجت

ذلك. عىل واستمروا
وهو حجان، له يقال الدولة طرف من رجل حرض عرشينه ثاني الجمعة يوم ويف
وأصبح مالقاته، إىل الباشا فأرسل فرمان، يده وعىل األقالم، أرباب من عظيم رجل
الدفرتدار أفندي رشيف وحرض والوجاقلية، والقايض املشايخ فيه وجمع ديوانًا، َعِمل
إىل خطاب وهو الفرمان، ذلك عليهم وُقري الظهر، بعد وجمعهم واملشايخ، والقايض
وُربيت الدولة رجال يف عريًقا لكونك مرص لوالية اخرتناك إننا وملخصه: الباشا، حرضة
عساكر إليك وأرسلنا والشجاعة، سياستك وحسن عقلك نور من منك نعلمه وملا بالرساية،
األمان برشط املرصي، اإلقليم من أنفار األربعة وإخراج الخاينني، بقتل وأَمرناك كثرية
وإكرامهم مرص، إقليم غري يف املناصب من يختارونه ما وتقليدهم القتل، من عليهم
لنفقة املريية األموال يف الترصف لك (وأطلقنا السلطانية األوامر امتثلوا إن اإلكرام غاية
إىل محتاًجا كنت فإن الوقت، لهذا أمرهم تأخري املوجب عرفنا وما واللوازم، العسكر
وإن كذلك) إليك أرسلنا املال أو العساكر، من الكثرية األمداد إليك أرسلنا املال، أو األمداد
وعليه مقبول فهو األمان وطلب عنهم شذ ومن مثلهم، إليهم انضم من وكل يمتثلوا، لم

املعنى. ذلك من ذكر ما آخر إىل األمان
بالطرقات. وألصقت ذلك بمعنى أوراق كتبت عرشينه تالت السبت يوم ويف

املرصلية واألمرا العثمانيني بني معركة بوقوع األخبار تواترت عرشينه خامس ويف
للمرصليني الغلبة وكانت عظيمة، مقتلة العثمانية العساكر من وقتل دمنهور، بأرايض

العثمانيني. عىل وانترصوا
ببنادقهم، الرجالة العثمانيني عساكر واصطفت الجمعان، تراي ملا أنه ذلك وصورة
منهم قريبًا التالتماية نحو األجناد من بطايفة األلفي وكان بخيولهم، الخيالة واصطفت
ماذا اإلنكليز: لهم قال لحربهم مجتمعني رأوهم فلما اإلنكليز، من جماعة وصحبتهم
عساكرهم إن تقولون، ما انظروا اإلنكليز: قال ونحاربهم. نصدمهم قالوا: تصنعون؟
فساقوا دونكم. فقالوا: هللا. النرصبيد قالوا: قليلون! وأنتم ألًفا عرش أربعة إليكم املوجهني
خلفهم، الرجالة وتركوا الباقون فانهزم قتل، من منهم فقتل الخيالة، إىل واقتحموا إليهم
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مثل السبعماية نحو منهم فساقوا األمان وطلبوا بيش يتحركوا فلم الرجالة عىل كروا ثم
األغنام.

إىل ينظرون علوة عىل وقوف واإلنكليز الحملة وغالب واملدافع الجبخانة وأخذوا
بالنظارات. الفريقني

ونصبوا إنبابة، بر إىل وعدوا ومدافع، عساكر تشهيل يف اهتم ذلك الباشا تحقق فلما
الجيزة. ناحية إىل باشا طاهر وانتقل هناك، وطاقهم

(١٢١٧ (سنة السبت بيوم شعبان استهل

مرص ساحل من كثرية أناس عىل وقبضوا الجيزة، جهة متاريس عمل يف رشعوا فيه
العمل. يف روهم ليسخِّ القديمة

ورشع والحدادين، النجارين الباشا وجمع املجاريح، العساكر من الكثري حرض وفيه
عىل وحملوه أيام، خمسة يف تمموه حتى ونهاًرا ليًال فيه فاشتغلوا كفلك، رش عمل يف

سادسه. يف دمنهور إىل وسفروه املراكب وأنزلوه الجمال
ملشايخ خطابًا البالد إىل لريسلوها املشايخ؛ عليها وختم أوراق عدة كتبوا عارشه ويف
وذلك باألسواق، ولصقوها نسًخا كذلك وكتبوا تقدم، ما معنى مضمونها والعربان، البالد
األمرا يسالم ملن والتخويف التحذير بمعنى وهي املرصلية، الباشا ُقَرنَا بعض بإشارة
ما معنى آخر إىل العصاة، السلطنة، مطرودين عليهم، املغضوب وخصوًصا املرصلية،

تقدم.
سعرها ورخص والحواصل، السواحل بها غصت حتى الغالل كثرت األيام هذه ويف
وال السواحل يف ُمَعرََّمة الغالل واستمرت األردب، نصًفا وعرشين بماية القمح بيع حتى
غالل لحمل كبار مراكب أربعة أنشا الدفرتدار أفندي رشيف وكان يشرتيها، من يوجد

املريي.
كثرتهم مع املرة هذه خصوًصا العثمانية، عىل للمرصلية النرصة حصلت وملا
يمنعون النيل سواحل عىل ووقفوا واحتقروهم، فيهم ضبَّعوا واستعدادهم، وقوتهم
يلعنهم وصار العساكر، عىل سخط فإنه الباشا وأما غريهم، ومن منهم والوارد الصادر

وحضورهم. غيابهم يف ويشتمهم
وقصدهم الوهابيني، من هروبًا وعلماها مكة أرشاف من جماعة حرضت وفيه
منهم لينقذوهم بهم ويستنجدون الوهابيني، بقيام الدولة يخربون إسالمبول، إىل السفر
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يحكون وصاروا البلد، وأكابر والدفرتدار الباشا بيت إىل فذهبوا عليهم، لنرصهم ويبادروا
وحكاياتهم. أخبارهم الناس وتنقل ويشكون

(١٢١٧ (سنة املعظم رمضان شهر استهل

الهالل، ير ولم العادة عىل الحرف ومشايخ املحتسب وركب األحد، ليلة الرؤية عملت
آخر وتبعه الفقها بعض فانتبذ يوًما، ثالثني شعبان عدة إتمام فلزم مطبًقا، غيًما وكان
عىل الليلة، تلك به وحكم القايض فقبله الجمعة، ليلة شعبان هالل رايا أنهما وشهدا
يف االجتماع وكان البتة، وجود للهالل يكن لم فيها برويته شهدوا التي الجمعة ليلة أن
والرومية، املرصية والدساتري الحساب بإجماع املذكورة الجمعة ليلة من ساعة سادس
رجب وشهر والعجب، العرس غاية يف البرص حديد إال السبت ليلة الهالل ير لم أنه عىل
الليلة، تلك إال به يتفوه لم بذلك الشاهد وأن أيًضا، الرؤية عرس وكان الجمعة، أوله كان
من هي التي — النصف ليلة ليوقع الشهر؛ أول يف ألشاعها صحيحة شهادته كانت فلو

اإلسالم. شعاير إقامة عىل حريًصا كان حيث محلها، يف — اإلسالمية املواسم
خليل حرض عرشينه خامس ويف وغريها. مكة أرشاف من جماعة حرضت وفيه
فوة مدينة من وركب باملراكب، أثقاله وترك أتباعه، من قلة يف الدفرتدار الرجاوي أفندي
يقطعون النجيلة ناحية املرصلية األمرا من جماعة وقوف بسبب وذلك الرب؛ عىل وحرض

باألزبكية. بك إسماعيل ببيت نزل حرض وملا املراكب، يف املارِّين عىل الطريق
كان غايته االتنني ليلة أن وذلك غرته، يف وقع مما أشنع هو ما وقع غايته ويف
وصىل واملساجد، املنارات قناديل وأوقدت متواتر، وبرق ورعد ومطر مطبق غيم بالسما
من وشنك كثري بمدافع وإذا الليل، من ساعة سابع إىل الحال واستمر الرتاويح، الناس

واألزبكية. القلعة
وشهدوا والبحرية، دمنهور من حرضوا جماعة أن وذكروا بالعيد، الناس ولغط
يف فتوقف القايض، فأرسلهم الباشا، بيت إىل فذهبوا السبت، ليلة رمضان هالل رأوا أنهم
وألزمه القايض، إىل وردهم وأيدهم فقبلهم الرشقاوي، الشيخ إىل فذهبوا شهادتهم، قبول
األحد، بيوم رمضان عدة بتمام وقضوا الباشا، إىل إعالًما بذلك فكتبوا شهادتهم، بقبول
ومنهم الصايم منهم مريج، أمر يف الناس وأصبح االتنني، يوم صبحها شوال غرة ويكون
وعرشين، تسعة وشعبان يوًما، وعرشين تمانية رجب جعلوا أنهم ذلك من فلزم املفطر،

وحده. هلل واألمر رمضان، وكذلك
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(١٢١٧ (سنة شوال شهر

االتنني. يوم بقضا املفطرين الناس غالب وجزم التالت، يوم الحقيقي أوله كان
كيس ألف طلبوا وفيه الدفرتدار، الرجاوي أفندي خليل أثقال وصلت خامسه ويف
وهي املحروقي، أحمد السيد يد عىل وقبضت فوزعت الحرف، وأرباب التجار من سلفة

الدفرتدار. بقدوم وقعت حادثة أول
بيته عند بالطوخ عنه املعرب باشا رشيف جاليش نصب عارشه الخميس يوم ويف

ولوازم. وطقًما كثرية خياًما الباشا له وأهدى الرتكية، النوبة له ورضبت باألزبكية،
إىل املعتاد واملحمل باملوكب الحاج أمري خروج كان عرشينه تاني االتنني يوم ويف
حجاج من الكثري وحرض عظيًما، عاَلًما السنة هذه يف الحجاج رْكب وكان الحصوة،
واألروام، والبحرية القبلية والقرى الصعيد من كثري عالم وكذلك البحر، من املغاربة

ذلك. وغري والقرمان
وطاقه ونصب جليل، موكب يف باشا رشيف خرج عرشينه خامس الخميس يوم ويف
أفندي خليل وانتقل القلزم، من جدة إىل يسافر أن إىل به فأقام قمر، الشيخ بركة عند

باألزبكية. باشا رشيف دار إىل الدفرتدار الرجاوي
ليستنجدوا الوهابيني؛ من هروبًا مكة، رشيف رسور، الرشيف أوالد حرض غايته ويف
وايل باشا ورشيف مرص وايل باشا محمد قابلوا بعدما املحروقي ببيت فنزلوا بالدولة،

جدة.

(١٢١٧ (سنة الحرام القعدة ذي شهر

بكتابة الدفرتدار فأمرهم الجامكية، بطلب الناس تقدم فيه األربعا بيوم استهل
وأخذنا املاضية، السنة يف عرضحاالت كتبنا إننا فقالوا: ذلك، عليهم فثقل عرضحاالت،
سنة لكم دفع إنه لهم: فقيل عرش. ستة سنة لنا ودفع املنفصل، الدفرتدار من سنداتنا
من فضجوا التوجيه. يوم من إال يكون ال والحساب السندات، بتاريخ والعربة معجلة،

الدفرتدار. من التشكي من وأكثروا ذلك، بسبب الناس لغط وكثر ذلك
وأبطلوا باملشايخ وصاحوا األزهر، بالجامع النسا من الكثري اجتمع سادسه ويف
وبقي ذلك، يف ينظر حتى بخري فوعدهم الباشا إىل ركبوا ثُم ِبقبلته، َفاجتمعوا دروسهم
لهم يحصل فلم الباشا، وباب باألزهر اجتماعهم وكثر يحرضون، يوم كل يف وهم األمر
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منها يقبضوا ولم معجلة، تاريخه سنة آخر بموجب لهم رسم أن سوى ذلك من فايدة
والحوادث. الرشور تتابع بسبب قل ما إال

إىل متوجًها الحج بركة إىل باشا رشيف ارتحل السبت يوم عرشه حادي ويف
السويس.

من فقراهم من والكثري أغنياهم فسافر كثريين وكانوا املغاربة، حجاج ارتحل وفيه
القلزم. عىل السويس من وآخرون الرب طريق

وبشارة رشيفة مثاالت يدهم وعىل الباشا إىل ططريات حرض عرشه رابع ويف
الوزارة، يف عالية مرتبة ومعناه ترتخانية، ترشيف له وزيد الجديدة، السنة عىل بتقريره

يومني. متوالية ومدافع شنًكا فرضبوا
األسود، الجرس ناحية إىل وقبلوا البحرية، جهة من املرصلية األمرا انتقال أشيع وفيه
التوجه قاصدين البحر إىل اإلنكليز من جماعة بصحبة نزلوا منهم جماعة أن أيًضا وأشيع
عليهم. اإلقدام عىل يتجارسوا لم ولكن بعساكره، خلفهم بك كتخدا وانتقل إسالمبول، إىل
يافا، من مرق أبو باشا محمد بهروب الشامية الديار من األخبار وصلت وفيه

وأكثر. سنة فيها حصاره بعد وذلك عليها، الجزار باشا أحمد واستيال
عدوا حتى قبيل جهة إىل املرصلية األمرا وتقدم الباشا كتخدا حرض عرشه رابع ويف
من البالد: عىل مرورهم يف الكثري الرضر العثمانية العساكر ومن منهم وحصل الجيزة،

وبحًرا. برٍّا الطرق وقطع الزروع ورعي والكلف التفاريد
قبيل إىل مسافًرا الدفرتدار، كتخدا أفندي نجيب وهو القبلية، الجوايل أغات وكان
القبايل األمرا فصادفوهم هناك، خيامهم ونصبوا الجيزة إىل عدوا مناصب أرباب وصحبته
ووطاقهم، خيامهم عىل فاستولوا الباقون، وهرب وجدوه من منهم وقتلوا عليهم وهجموا
واألموال، الغالل لقبض الصعيد متوجًها القديمة مرص إىل خرج الدفرتدار كتخدا وكذلك

املذكورين. من وخوًفا املراكب لعدم وتأخر مكانه فاستمر
عرشه. سادس الخميس يوم بالقلزم املراكب إىل باشا رشيف بنزول الخرب ورد وفيه
التجار من سلفة؛ كيس آالف خمسة أيًضا طلبوا عرشينه تاني األربع يوم ويف
وأغلق الناس فانزعج توزيعه، يف ورشعوا كيس، ألَفا امللتزمني ومن كيس، آالف ثالثة
الهجن، عىل الشام إىل الصابون وكالة أهل وهرب خالفهم وكذا حوانيتهم، الغورية أهل
ولزموا املعينون فطلبهم وخالفهم، مرجوش وأهل السكرية مثل الناس أكثر واختفى
األعىل وأدنى: وأوسط أعىل البالد؛ عىل فردة عملوا وكذلك السكر، مطابخ وسمروا بيوتهم

وخمسون. ماية واألدنى تالتماية، واألوسط ريال، خمسماية

28



(١٨٠٢م) هجرية عرش وسبعة ومايتني ألف سنة ابتدا الحرام محرم

السبت يوم يف إسكندرية ثغر من وسفرهم اإلنكليز طايفة بنزول الخرب تحقق وفيه
عرش خمسة من جماعة وصحبته األلفي، بك محمد بصحبتهم ونزل عرشه، حادي

وأتباعه. الصغار مماليكه من شخًصا
ثالثًا، َطوًخا له أرسلوا وكانوا دمياط، وايل باشا أحمد حرض عرشينه خامس ويف
باشا، أحمد يسمى املدينة باشوية آخر قلدوا وكذلك مكة، ملحافظة ويتوجه يحرض وأنه

التشهيل. يف وأخذوا الوهابيني من صحبتهم يسافرون عسكًرا لها وضموا
جامكية لهم اجتمع فإنه والنفقة، الجامكية عدم من العسكر تشكى األيام هذه ويف
املطلوبات وكثرة اإليراد لقلة وخرجهم رواتبهم الباشا عليهم قطع وقد أشهر، سبعة نحو
يهرب كان حتى الدفرتدار، مطالبة من ويكثرون يرتددون كرباهم فصار لهم، وكراهته
الناس، أمتعة نهب قاصدون وأنهم العسكر، قيام باملدينة وأشيع األيام، غالب بيته من
فتح من منهم الكثري وامتنع الحوانيت، من بضايعهم وخالفهم الغورية أهل فنقل
انفردوا إذا فكانوا املسا، أوقات وخصوًصا املرور، يف حتى الناس وخافهم الحوانيت،

واملردان. النساء خطف من أكثروا وكذلك قتلوه، وربما ثيابه من شلحوه بأحد
الربيع، فصل وأول الحمل لربج الشمس انتقال كان عرشينه تامن التالت ليلة ويف
الليل. بطول واستمرت مزعًجا، شديًدا هبوبًا رشقية شمالية رياح هبت الليلة تلك ويف

الليلة تلك وسقط الرشوق عند سكنت ثم هبوبها، اشتد الفجر قبل الليل آخر ويف
ذلك وغري بطولون أيًضا وداران أشخاص، تالت نحو بها ومات بالرميلة، بالحبالة دار
ومعها أيام عدة واستمرت قوية غربية الريح تحولت ثم قديمة، أماكن وأطارف حيطان

ومطر. غيم
فردوها كثرية، ودراهم كلًفا فأخذوا الفيوم، إىل املرصلية القبايل األمرا وصل وفيه

القبلية. الجهة إىل سافروا ثم البالد، عىل
الينبع إىل املتوجهة بالقلزم الحاج أمري ذخرية فيها التي املراكب بأن الخرب ورد وفيه

جملتها. من الجميعي ومركب فيها، بما غرقت واملويلح،
موجه وهو بلبيس، إىل بمرص الوزير أيَّام كان الذي بينبايش مصطفى حرض وفيه
دمياط إىل ذَهب ثم له، وأرسلوها شهلوها حتى ببلبيس فأقام دراهم، مبلغ بطلب

البحر. من ليسافر األرنؤد من األربعماية نحو وصحبته
البدوي أحمد سيدي لزيارة الناس من والكثري املحروقي أحمد السيد توجه وفيه
إليه ووصل العربان، من خوًفا العسكر من كثرية عدة معه وأخذ الرشنباللية، ملولد
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الخادم، ملصطفى مكان عىل فدلوا البلد، أوالد ومن الخادم أوالد من دراهم بطلب فرمان
مثلها. عمه أوالد من واحد كل من وطلبوا ريال، آالف ستة منه فاستخرجوا

(١٢١٧ (سنة الحرام الحجة ذي شهر

باب عند نرصانيٍّا عسكريٍّا شخًصا قتلوا رابعه االتنني يوم يف الجمعة. بيوم استهل
ورفيقان هو عابدين بحارة داره باب عند يقف كان أنه بسبب التبديل؛ أغا قتله الخرق،

رفيقاه. وهرب عليه قبض أن إىل النهار، أثنا النسا من بهم يمر من يخطفون له
العسكر. فعل من ورجاًال نًسا كثرية؛ قتىل خشقدم بحارة دار من أخرجوا أيًضا وفيه

الجيزة. بر إىل باشا إبراهيم عدى وفيه
القبايل األمرا من حرض اليوم ذلك ويف األضحى، عيد كان عارشه األحد يوم ويف
إىل بها وذهب بختمها فأخذها للمشايخ، خطابًا الفيومي سليمان الشيخ يد عىل مكاتبة

العرص. وقت إليه فحرضوا املشايخ طلب ثم فيها، ما عىل واطلع ففتحها الباشا
يخربون الحجازية، الديار من مكاتبات حرضت عرشه خامس الجمعة يوم ويف
الرشيف مكة رشيف إليهم فخرج الطايف، جهة إىل حرضوا أنهم الوهابيني عن فيها
إىل هاربًا وخرج بها، مر التي داره وأحرق الطايف إىل فرجع فهزموه، فحاربهم غالب،
حصل قد وكان الرشيف، نسيب املضايفي وكبريهم البلدة إىل الوهابيون فحرض مكة
ره يؤمِّ أن الوهابي مسعود من وطلب الوهابيني مع فذهب وحشة، الرشيف وبني بينه
أيام تالت أهلها وحاربهم الطايف فحاربوا ففعل، الرشيف، ملحاربة املوجه العسكر عىل
النسا وأرسوا الرجال وقتلوا عنوة، عليها واستولوا الوهابيون، البلدة فأخذ غلبوا، حتى

يحاربهم. من مع دأبهم وهذا واألطفال،
بني بخط حالق لرجل غالًما وأخذوا العسكر، من أنفار أربعة مر اليوم ذلك ويف
فرضبوا الغالم، أخذ يف الحالق األسطى فعارضهم الجديدة، القنطرة عند السورين
وكرشة، ضجة الناس يف فقامت بالخطة، دارهم إىل بالغالم ذهبوا ثم وقتلوه، الحالق
فقتلوا الطيقان، من البنادق عليه ورضبوا بالدار فَكْرنَُكوا فطلبهم التبديل أغات وحرض

أنفار. تمانية أتباعه من
بالقبض وأمر هناك من ومر التبديل، يف الباشا فركب يوم، تاني ذلك عىل يزالوا ولم
آخرين، وجرحوا قتلوا بعدما عليهم وقبضوا الدار، خلف من عليهم فنقبوا عليهم،
وفيهن مقتولة، امرأة ستني عن زيادة منه أخرجوا خربًا مكانًا بالدار ووجدوا فشنقوهم

حضنها. يف معها مذبوح وطفلها وجودها من
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قتىل منه وأخرج سعادة، برضب شويكار أحمد بيت إىل الوايل أغا عيل حرض وفيه
كثري. يش ذلك وأمثال كثرية،

العادلية جهة ويخرجوا يتهيوا أن الوجاقلية الباشا أمر أيًضا عرشه خامس ويف
عىل حتى والخطف، التعرية يف وتجارسوا أمرهم فحش فإنهم العربان، من الغفر ألجل

ذلك. وغري بوالق وطريق بل املدينة، نواحي
إىل وحرضوا وبيارقهم، بأبهتهم املذكورون الوجاقلية ركب يوم تاني يف كان فلما
ورشعوا القاهرة، خارج ألنفسهم أعدوه الذي وطاقهم إىل هناك من وخرجوا الباشا بيت

الفرنسيس. أيام خربت التي الخارجة القصور من قرص تعمري يف
إىل العسكر من عدة وصحبتهم املذكورين الوجاقلية جماعة سافر عرشه تاسع ويف
فالقاهم الطرق، وقطع البالد عىل معه ومن خالد موىس إغارة بسبب الجيزة؛ عرب جهة

البحرية. جهة إىل هو وذهب وردان إىل وهزمهم وحاربهم املذكور
وقع االتنني، ليلة وهي ليلتها، يف الكبري النصارى عيد كان األحد يوم عرشينه رابع ويف
اإلنكشارية أغات إليها فركب ذلك، شاع صبحها ويف الروم بحارة التي الكنيسة يف الحريق
الناس أخذوا حتى الباشا، عمارة يف يعملون الذين والفعلة السقايني وأحرضوا والوايل،
إطفاها يف واجتهدوا التبديل، يف أيًضا الباشا وحرض باألنماطيني، املؤيد بسوق املجتمعة
ونهبت وأمتعة، وذخاير كثرية أشياء بها واحرتق يوم، تاني يف طفيت حتى والهدم باملاء

كثرية. أشيا
إىل فأرسلوا خصيب، ابن منية إىل وصلوا املرصلية األمرا بأن أخبار وردت وفيه
إنهم حتى الرشقي، الرب إىل العسكر من معه ومن هو ويعدي منها ينتقل بأن حاكمها
يف وزادوا البلدة وحصنوا عليهم فأبوا يرحلون، ثم أشغالهم ويقضون أياًما بها يقيمون

املتاريس. عمل
فإنه املقتول، املرادي الطنربجي بك عثمان تابع كاشف سليم املذكور حاكمها أما
فذهب عساكر إليه وأضافوا املنية، عىل حاكًما فألبسوه إليهم، وانضم العثمانيني سالم
يف أنه ظن حتى مدافع، ونْصب خنادق وحفر متاريس عمل يف يجتهد يزل ولم إليها،
أربعة مدة املحاربة أشد وحاربهم البلدة، إىل حرضوا باالمتناع أجابهم فلما عظيمة، َمنعة
وما أهلها وقتلوا النار وأطلقوا وملكوها، البلدة ودخلوا عليهم غلبوا حتى بلياليها، أيام
كان أو اآلخر، الرب إىل وعام البحر يف نفسه ألقى من إال منهم ينج ولم العسكر، من بها
إبراهيم إىل أسريًا وأخذوه حيٍّا، عليه قبضوا فإنهم كاشف سليم وأما ذلك، قبل هرب قد

بالنبابيت. علقة فرضبوه برضبه، وأمر فوبخه بك
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وصل أنه فيها يخرب والدفرتدار للباشا بمكاتبة باشا رشيف من هجانة وصلت وفيه
فتوجه أثقاله، ويرتك الحج ليدرك الرب؛ عىل هناك من الركوب عىل عازم وهو الينبع، إىل

جدة. إىل املركب يف
فلما بشارته، تقدمت الذي املقرر أغات وصحبته الباشا سلحدار وصل غايته ويف
مدافع، لهم ورضبوا الباشا، بيت إىل فركبوا إليهم صبحها يف الباشا أرسل بوالق إىل وصلوا
غالل بتشهيل األمر وفيه ذلك، عليهم فُقِري والوجاقات والقايضواألعيان املشايخ وحرض

املخالفني. بمحاربة واألمر والحث للحرمني
الهجن عىل فساروا للمحافظة، أسيوط جهة إىل العسكر من ألف نحو بعثوا وفيه

الرشقي. الرب من
الذي القدر وهو الفردة، باقي بطلب الحرف وأرباب التجار إىل أوراًقا أرسلوا وفيه

الباقي. طلبوا تقرر الذي قبضوا فلما تحصيله، يف وأخذوا املحروقي فيه ع تشفَّ
الجزئية وأما بعضها، ذكر التي الكلية الحوادث من بها وقع وما السنة هذه وانقضت
البال واشتغال جهاتها، واختالف لكثرتها كلها؛ عن فضًال ببعضها، اإلحاطة يمكن فال
الكلية فمن باألقبح، والقبيح باألشنع الشنيع لعلة الغايب ونسيان حقايقها تتبع عن

بها: الرضر عم التي

وإيابًا. ذهابًا ثغر كل يف املعتاد أضعاف والجمارك املكوس زيادة •
املدينة أهل عىل لف، السُّ يسمونها التي واملغارم، واملظالم الفرد توايل ومنها •
بأدنى واملعقول الحد عن الخارجة وكلفهم املعينني طريق وحق واألرياف،
له يكتب شكواه، بعرضحال الشاكي يأتي ما فبمجرد بالباطل، ولو شكوى،
الشاكي اختيار بحسب أكثر أو اثنان أو بشتيل أو عسكري بها ويعني ورقة،
وسالح منكرة بصورة املشكي إىل وصوله فبمجرد خصمه، من للتشفي وطلبه
منفعة أنها اعتقاده يف ألن خدمته؛ طلب إال شغل له يكون فال به، متقلد كثري
عن خارًجا طلبًا ويطلب صورتها، عن وال الدعوى عن يسأل وال إليه، وجهت
عىل الشكوى كانت إذا وخصوًصا قروش، عرشة دعوى يف قرش كألف املعقول
وتكليفهم وطلبهم عندهم، إقامتهم من ذلك من أشنع فيحصل قرية يف فالح

عليهم. ويقرتحونه يشرتونه بما والفطور الذبايح
مشاحنة أو قديمة عداوة آخر وبني بينه يكون الذي الشخص يذهب وربما
له ويعني عرضحال له فيقدم طويل، زمان من بحرق فيها عليه ُقيض دعوى أو
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يرى ال واملشكي شغله يف املعني ويذهب يظهر فال هو ويذهب بفرمان، مباًرشا
من خالصه بعد من أنه ويمكن املصيبة، هذه جاته أين من يدري وال الشاكي
دعواه فيُنهي ويعرفه خصمه عن ويبحث الباشا، بيت إىل يحرض املبارش أمر
عىل عني له: فيقال الباطل، عىل خصمه وأن الحق عىل بأنه حجته، ويظهر
ترك وإال كذلك، آخر ومعني بفرمان له رسم ذلك إىل أجاب فإن أيًضا. خصمك

ورجع. هللا عىل أجره
قتل وربما األوضاع، هذه وكرهوا الحال هذه من الناس خناق فضاق

الغايلة. خوف أوطانهم عن وجلوا بالدهم من وهربوا املعينني الفالحون
وتمنوا النفوس، وكرهتهم القلوب منهم نفرت حتى دأبهم هذا يزل ولم
وعلموا الطرق، وقطعوا العربان وعربدت النواحي أهل وعصت الغوايل، لهم

فكالبوهم. ومكالبتَهم فخانوهم، خيانتهم
وملا عليهم، وساعدوهم املرصلية، األمرا إىل القبلية الجهة عربان وانتمى
والهنادي العربية الجهة قبايل جميع إليهم انضمت بحري جهة إىل األمرا انحدر

وخالفهم. البحرية وعرب
والعربان، لألمرا الغلبة وكانت والعثمانيني، األمرا بني الحروب وقعت فلما
املسافرين وعىل عليهم وقطعوا الغوايل لهم ورصدوا عليهم، جسارتهم َزادت
سلبوه وإال وقتلوه، متاعه نهبوا ومانعهم، به ظفروا فمن وبرٍّا، بحًرا الطرق
عن ورضوا الناس حال وقف حتى وبحري، قبيل ا جدٍّ األمر وفحش وتركوه،

الفرنسيس. أحكام
وأن للمبيعات، تسعرية قايمة وعمل واملحتسب الوايل قتل ملا الباشا أن ومنها •
الذي الزياتي الرطل وأبطلوا األوزان، جميع يف أوقية عرشة اثنتي الرطل يكون
لم أوقية، عرشة أربع وهو ذلك، وغري واللحم والعسل والجبن السمن به يُوزن
محتسبًا الفقار ذو يزل ولم األرطال، نقص سوى يش األوامر تلك من ينفذ
قسًطا منها وجعل األصيل، القانون عن زيادة املتسببني عىل املقررات رتب حتى

وخالفهما. والكتخدا الباشا لخزينة
واستمر يش، كل يف عليه كانت مما وأغىل أقبح األسعار يف األمور ورجعت
ورخصسعرها، النيل، أيام الغالل ورود وكثر غري، ال أوقية عرشة اثنتي الرطل

الغال. رغيف مقدار عىل والرغيف
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بأول أوًال الرضب دار من يأخذونها صاروا العددية األنصاف الفضة أن ومنها •
إال منها الصيارف إىل ينزل وال الرصف، بزيادة والشام الروم إىل ويرسلونها
البيوت لوازم رشا يف حالهم ووقف ا، جدٍّ الناس بأيدي شحت حتى القليل،
يده يف وهو املجر أو املحبوب أو بالريال اإلنسان ويدور األمور، ومحقرات
بسبب حوانيتهم الصيارف غالب وأغلقت مصارفته. يجد فال النهار طوال
له فيقول باملصارفة ويلزمونهم إليهم يأتون فإنهم العسكر؛ أذية وبسبب ذلك؛
بَارودته، أو بيَطقانه عليه ويفزع عذره يقبل فال فضة. عندي ليس الصرييف:
يستقيم وال الوزن يف ناقًصا البندقي أو املحبوب وكان املصارفة عنده وجد وإن
بندقيٍّا أعطاه سوقي من شيٍّا اشرتى وإذا كامًال، رصفه إال يأخذ وال نقصه، يف
وال وذهب، والبندقي اشرتاه الذي أخذ باقية، البايع عند يكن ولم باقيه، وطلب
ذلك وأخذ املصارفة باقي معه وجد وإن منه، حقه استخالص املسبب يقدر
أن الصرييف يقدر ال الغالب، وهو ناقًصا، وكان الرصاف عند ونقده البندقي
يف أصبعه أدخل وبعضهم وسبه، عليه فزع ينقص، إنه قال: فإن نقصه يذكر

ذلك. وأمثال الرصاف، عني
فال مركبًا ينتظر الكثرية األيام يمكث املسافر أخذ حتى املراكب شحة ومنها •
األمرا عىل مرت وإن وأخذوها، فنكتوه وسقها تمام بعد أخذوها وربما يجد،
املركب، وأخذوا الشحنة، من بها ما ونهبوا لها تعرضوا إليهم انضم وما املرصلية

أيًضا. التعطيل أسباب أعظم من ذلك فكان الدوام، عىل الحال هذا واستمر
أواخر يف وخصوًصا وقتلهم، وسلبهم الناس خطف عىل العسكر تسلط ومنها •
يف يكونوا أن إال سكنهم، جهات يف املرور من الناس امتنعت حتى السنة، هذه
بعد من السلطانية األسواق يف يمر شخًصا ترى تكاد وال وقوة، ومنعة عزوة
إال يمر فال األوقات تلك املرور إىل اإلنسان اضطر وإذا العشا، وقبيل املغرب

الطري. رأسه عىل وكأنما نفسه، عىل كاملجازف
نفقاتهم تأخرت إذا الخبيثة عوايدهم من الفعايل هذه فعلهم إن فيقال:
وذلك جارك.» من تارك «خلص القايل: قول حد عىل العامة. مع ذلك فعلوا
يشوفهم والباشا أشهر، خمسة نحو خرجهم وقطع جماكيهم تأخري بسبب كله
نكلفهم املدى وطول يدهم، من خرج يش وأي فلًسا يستحقون ال هوال ويقول:
بل بهم، لنا حاجة فال مرة، وال املرصلية الغز مع أنفسهم يسرتوا وما ونعطيهم
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وهم والعنطزية، األذية إال منهم فليس شاءوا، حيث ويذهبون عني يخرجون
الواحد، فضة النصف دور عىل حقنا نستويف حتى نذهب وال نخرج ال يقولون:

ذهبنا. شينا وإن أقمنا شينا وإن
األخشاب وطلب والبنا العمارة يف واالجتهاد الهمة عىل الباشا استمرار ومنها •
احتياجهم بسبب الناس حال وضاق العمارة، أدوات جميع عز حتى واملون،
الجبس األردب سعر وبلغ السابقة، الحوادث يف تخربت التي أماكنهم لعمارة
يف املعلم وأجرة القنطار، نصًفا أربعني املخلوط والجري نصًفا، وعرشين ماية
وعرشين اثنني والفاعل ذلك، مثل آخر ويتبعه نصًفا، وأربعني خمسة اليوم

نصًفا.
ال كانونًا ولو بنا يريد الذي أن وهو املعمارجي، من إجازة أخذ وأحدثوا
خمسني عليها ويدفع املعمارجي، من ورقة يأخذ حتى البنا يأتيه وأن يقدر

نصًفا.
وهي القشلة، من جانبًا أقاموا حتى املذكورة العمارة يف االجتهاد يزل ولم
حواصل داخل من وحولها اصطبالت وأسفلها أطباق يعلوها وكالة عن عبارة
وأسكنوا درفها عليها ركبوا الحوانيت تمت فعندما وقهوة، حوانيت خارج ومن
وغري الباشا، ورسوجية وعقادين وخياطني الباشا أتباع من ومزينًا قهوجيٍّا بها
وهدموا بمصاطب، عظيمة بوابة لها وعملوا الطباق تسقيف يكمل لم ذلك،
النحت بالحجر وأنشيت وعمرت الخارجة، الباشا لبيت املقابلة الرحبة حائط
طاقات وبها عظام، وأبراج ببدنات عظيمة بوابة لها وعملوا الصنعة، املحكم
لها وعملوا ذلك مثل الرحبة وبركن العظيمة، املدافع بها وصفوا وسفىل عليا
يسلك متسعة رحبة القشلة وبني بينها صار بحيث القشلة، باب قبالة آخر بابًا
أيًضا ويخرجون الفرنسيس، عمله الذي الجرس عىل بوالق جهة إىل املارون منها
حجر بحايط الغربية الجهة من بوالق طريق إىل عظيمة بوابة من سلوكهم يف

للقشلة. املواجهة البوابة حيث الرحبة، من متصلة
وأبراج بدنات عىل مركبة كبرية مدافع الجهتني من البوابة هذه وعىل
والعساكر والجبخانة األبراج تلك إىل منه يصعد باب وبها مهندمة، وطبقات
وبنادقهم األسلحة البسني والداخلة، الخارجة املصاطب تلك عىل جلوس

الحيطان. بداير مرصوصة
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وشماًال، يمينًا الرحبة بطول مرصوصة مدافع الوسطانية الرحبة وبداخل
مدفع املايتي نحو الرحبة وبأسفل األصيل الجواني الحوش بداخل وكذلك
والجبخانة ذلك، وغري حرب وآالت جبخانة وصناديق وعربيات أيًضا، مرصوصة
وطبجية خزنة ولها األصيل، الداخل بالحوش مخصوص محل لها الكبرية

وعربجية.
السابق، الزمن يف القنطار بسعر الرطل بيع حتى األحمر البصل عدم أنه ومنها •
ترتب ملا بحري من تجلبه التي املراكب وعدم احتكاره، بسبب أيًضا امللح وعدم
جمرك عىل توىل الذي ألن فيه؛ مكاسبهم وعدم الجمارك، زيادة من عليهم
ذمته عىل ويبيعه معلوم، قليل بسعر ذمته عىل أصحابه من يأخذه صار املالحة
التي املراكب من يأخذه ما خالف وذلك قبيل؛ جهة إىل به يسافر ملن كثري بسعر
حتى السنة، آخر يف وجوده فعز تجارته، من فيه املتسببون فامتنع تحمله،
فأرسل ذلك، من الناس وضجت أنصاف، تالت من نصًفا بثمانني الرطل أُبيع
بعرشين الرطل يبيع وصار ملًحا ووسقها ذمته، عىل مراكب تالت امللتزم ذلك

السنني. من تقدم فيما يعهد لم وهذا بثالثني، املسبب ويبيعه نصًفا،
حرضت ثم ثمن، بأغىل أُبيع حتى القافلة تأخر بسبب الصابون أيًضا وعدم
هللا ونسأل به، اإلحاطة يمكن ال مما ذلك وغري وتواجد سعره فانحل القافلة

وكرمه. بمنِّه العاقبة حسن تعاىل
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١٢١٨ه / ١٨٠٣م) (سنة الحرام محرم شهر

كرشات وحصلت الناس، يف عظيمة زعجة وقعت اليوم ذلك يف السبت، ِبيوم استهل
من متاعهم من خف ما منها ورفعوا حوانيتهم، األسواق أهل وأغلق وبوالق، مرص يف
من يشعر ولم يده من متاعه سقط والبعض وهرب، حانوته ترك وبعضهم الدكاكني،

ذلك. سبب يعلم ولم واإلرجاف، الخوف من لحقهم ما شدة
وطلبوا الباشا، إىل ذهبوا العسكر كبار من جماعة أن ذلك يف السبب إن فيقال
فقال الدفرتدار، إىل فذهبوا الدفرتدار. إىل اذهبوا لهم: فقال وخرجهم، املنكرسة جماكيهم
بقبض أوعدوهم وكانوا عيل، محمد إىل فذهبوا رسششمه. عيل محمد عند جمكيتكم لهم:
معه فعملوا شيٍّا أقبض لم لهم: قال عيل محمد إىل ذهبوا فلما اليوم، ذلك يف جامكيتهم
رسششمه، عيل محمد بيت عند العسكر وهاجت بالبنادق، مضاربة بينهم ووقع رشاسة،
أيام. ستة بعد أوعدوهم أن بعد ذلك سكن ثم وبوالق مرص يف الزعجة هذه فحصلت

أغا إبراهيم وصحبتهم العسكر، من وجملة جبخانة وبها نقاير عدة وردت وفيه
ذلك، وصحبته فحرض إسالمبول إىل توجه وكان أول، عام الرشقية كاشف كان الذي
الحجاز فتنة بسبب جدة إىل متوجهة إنها فيقال: القلعة إىل وطلعوها الجبخانة فحملوا

ذلك. غري وقيل
فاجتمعوا الدفرتدار بيت إىل وحرضوا العسكر، ثارت سابعه الجمعة يوم ويف
املكان بفسحة فوقفوا منهم جمع وطلع القواسة، وطردوا القيطون، باب وقفلوا بالحوش
فقال الوعد، إنجاز يف فكلموه الدفرتدار، عند منهم أربعة ودخل الدفرتدار، به الجالس
لكم يكمل حتى يوم كام تصربوا أو تأخذوها أن فإما قرش، ألف الستني نحو عندي لهم:
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التشهيل والزم املواعيد، طول من تقلقوا العسكر فإن التشهيل؛ من بد ال فقالوا: املطلوب.
بأن الباشا إىل وأرسلها ورقة كتب الجد، منهم رأى فلما ذلك. بعد صرب وال اليوم، هذا يف
بالجواب الرسول فرجع الخزينة، يف عنده الحاصل للقدر تكملة دراهم جانب إليه يرسل
بلدي من ويسافروا يخرجوا أن فإما يش، بدفع آذن وال أدفع ال يقول: وهو الباشا من
أن وأخربه إليه ارجع له: قال الجواب بذلك رجع فعندما آخرهم. عن قتلهم من بد ال أو

بينهم. محصور وإني وتحت، فوق بالعساكر امتال قد البيت
بيت عىل ويرضبوا املدافع يديروا بأن الباشا أمر رجوعه وقبل املرسال وصول فعند
مجلسه من فقام يديه، بني وقعت وجلَّة إال الدفرتدار شعر فما العسكر، وعىل الدفرتدار
جده ببيت أنشأه الذي الكشك ويف البيت يف النار واشتعلت الرمي وتتابع آخر، مجلس إىل
فنزل بالنار فالتهب يكمل، فلم بياض. غري من والحجنة الخشب من وهو لبيته، املجاور
الخزينة العسكر ونهب الصباح إىل الساللم تحت وبات به، محيطة واألرنؤد أسفل إىل

والبيت.
رمي ابتدا وكان وشالوها، صناديق يف وضعوها واألوراق الدفرتدار إال يسلم ولم

الجمعة. صالة وقت املدافع
من تحصل فزعة أو قومه من ومتطريين متخوفني كانوا فإنهم البلد أهل وأما
ومر املدينة، يف ذلك شاع الدفرتدار ببيت تجمعهم الناس عاين فلما ذلك، قبل العسكر
فأغلق وأسلحتكم. حذركم وخذوا أنفسكم، واحفظوا متاعكم، ارفعوا للناس: يقول الوايل
وتخيلوا تطريوا املدافع رضب سمعوا فلما وماجوا، وهاجوا والدروب الدكاكني الناس

يمنعهم. حاكم وال يردهم راد وال البيوت ودخول بل البلد، ونهب العسكر هجوم
واجتمعوا فليلبسه، سالح عنده كان من كل البلد: وأوالد الناس معارش املنادي ونادى
الباشا من أوراق وحرضت الباشا. بيت إىل بكم يذهب الحارات مشايخ شيخ عند واذهبوا
بأسلحتهم يطلبهم طولون وأهل الخلييل خان وتجار الفحامني ومغاربة الغورية ألهل

التخلف. من والتحذير عنده والحضور
وهو له، املجاور املحروقي ابن وبيت الباشا حريم بيت عند الناس بعض فذهب

هناك. ليلتهم فباتوا القديم البكري بيت
يحرضهم الناس عىل وطاف الليلة، تلك عشا العمارة وايل نجاتي أغا حسن وحرض
أحزابًا وتحزبوا واملساوق، بالعيص األوباش بعض وتجمع الباشا، ومعاونة القيام عىل

الحسيني. واملشهد العقادين وجهة الوراقني رأس عند متاريس وعملوا
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من والقنابر باملدافع بالرمي فرشعوا الصباح، إىل الرمي بطل الليل دخل فلما
الشيخ وكوم عيل محمد وبيت الدفرتدار وبيت أزبك بجامع العساكر وترتست الجهتني،
الباشا فإن الكبرية القلعة وأما الحادثة، هذه من عظيم خوف الناس وداخل سالمة،
أبوابها. وقافل وغريهم األرنؤد من عدة ومعه الخازندار بها مقيد ألنها جهتها؛ من مطمني
اإلنكشارية أغات وحرض الواقعة، حصول قبل تاريخه أمس الجمعة يوم كان وملا
أهل عىل نبهوا لهم: فقال بك، كتخدا عند ودخلوا عادتهم، عىل السالم ألجل والوجاقلية

أدب. قلة عندهم حاصل العسكر فإن واالستعداد، واألسواق الدكاكني بغلق البلد
أغات له فقال نعم. لهم: فقال بك، كتخدا بمقالة أعلموه الباشا عند طلعوا فلما
بها إن فقال: يش. كل قبل الكبرية بالقلعة االحتفاظ ينبغي سلطانم، يا اإلنكشارية:

األبواب. وغلق باالحتفاظ وأوصيته الخازندار،
إنكشاريٍّا. خمسني قدر خارج من باب كل عند نرتك أن ينبغي لكن األغا: له فقال
ملا اذهبوا عساكري؟! تفريق تريدون الكالم؟ هذا من عليكم ما فايدتهم؟ وإيش فقال:

القضاء. إنقاذ ألحل وذلك به؛ أمرتكم
يقابله فلم العداوة ومكمن كاملحب، وهو الوقت ذلك يف أيًضا باشا طاهر وحرض

يقارش. وال داره إىل يذهب بأن وأمره الباشا،
وهو الفرنسيس، طريقة عىل عساكره الباشا رتب السبت، يوم صبحها يف كان فلما
ومروا طوابري، وهم وخيولهم وبنادقهم بأسلحتهم فخرجوا الجديد»، «النظام ب املسمى
باب جهة عىل وفرقة الخشاب، رصيف عىل أتت فرقة فرقتني: وانقسموا الربكة، حوايل
من التي الفرقة حرضت فلما الجهتني، من ويحرصوهم بينهم األرنؤدية ليأخذوا الهوا؛
بيت إىل وأخذوه الدفرتدار أركبوا ذلك فعند األرنؤدية، قاتلوا الخشاب رصيف ناحية
أزبك، جامع جهة وانحرصوا الجامع جهة من األرنؤدية وانهزم أتباعه، ومعه طاهر

والخذالن. الهزيمة وتحققوا األخرى الفرقة بمحاربة واشتغلوا
الباشا، حريم وبيت واملحروقي الدفرتدار بيت إىل الباشا عساكر وصلت وعندما
الفرقة همة وفرتت باملنهوبات، وتفرقوا القتال وتركوا الحريم وإخراج بالنهب اشتغلوا
يش، عىل ال ونموت نقاتل نحن وقالوا: مثلهم، ويغنم شيٍّا ليخطف أكثرهم وجرى األخرى،
عزيمتهم واشتدت األرنؤدية وتراجع لذلك، أنفسهم فهزموا ويغنمون. ينهبون وأصحابنا
كانوا التي الجهة وملكوا منهم بقي من فهزموا الباشا، عساكر عىل منهم البعض ورجع

عنها. أْجَلْوهم
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فوجده العزب، باب إىل وتقدم الرميلة، إىل وركب باشا طاهر ظهر ذلك فعند
املعدة األرض، من القريبة العزب باب حايط يف التي الصغار الطاقات فعالج مغلوًقا،
األرنؤد مع فتالقوا العسكر، بعض منها ودخل بعضها، ففتح أسفل، من املدافع لرمي

بعض. عىل بعضهم فالتف الباب، داخل املحافظني
بأيام، ذلك قبل متمرًضا باشا طاهر أخت ابن عنده وكان الخازندار، عند طلعوا ثم
من القلعة مفاتيح وطلبوا عصبة وصاروا بعضهم عىل فالتفوا أيًضا، طائفة وصحبته
األبواب وفتحوا فنزلوا املفاتيح، سلمهم الحمرا العني منهم رأى وملا فمانعهم، الخازندار
األزبكية إىل وجبخانة وبنبات مدافع القلعة من وأنزلوا الخازندار، وحبسوا باشا لطاهر

وعساكر. طبجية بالقلعة قيدوا وكذلك لجماعتهم،
من عليه نازل والرضب إال يشعر فلم ذلك، من بيش يدري ال باشا ومحمد ذلك كل

يده. يف فسقط القلعة. ملكوا إنهم له: فقيل هذا؟ ما فسأل: القلعة،
بنفسه يقول وهو املدينة، وسط من وشق القلعة من باشا طاهر نزل ذلك وعند
وطاف بأس. عليكم وما واشرتوا وبيعوا دكاكينكم، افتحوا واطمئنان، أمان املنادي: مع
الطرق من املتاريس الناس ورفع الدعا، منهم ويطلب واملجاذيب واملشايخ األرضحة يزور
وأمروا الرعية، من ألحد العسكر من أذية يحصل لم وكذلك العسكر، مقارشة عن وانكفوا
الباعة علم فلما بخس، وال إجحاف غري عن واشرتوا وأخذوا واملآكل، العيش مخابز بفتح
ودخلوا ذلك، وغري والسميط والفطري والجبن والكعك بالعيش إليهم ذهبوا ذلك منهم

باملصلحة. منهم يشرتون وهم عليهم يبيعون فيهم
فال وسطهم من ويمر بينهم ويدخل الفرجة، إىل يذهب البلد أوالد بعض وصار

بنا. لكم عالقة فال رعية وأنتم بعضنا مع نحن ويقولون: لهم، يتعرضون
فردوهم الناس عىل ونادى الباشا، أرسل عندما به ذهب سالًحا البعض مع ووجدوا

القياس. غري عىل ذلك وكل بلطف،
ويقول البلد، وخارج واألسواق باملدينة الطواف إال شغل له يكن لم باشا وطاهر
أنتم ما عىل كونوا األرياف: من والجبن والسمن والجلة الحطب يجلبون الذين للفالحني
فأمره الوايل إليه وحرض بأس. عليكم وليس واشرتوا وبيعوا أسبابكم، وهاتوا عليه،

للناس. باألمن واملناداة باملرور
أصبح فما الليل، طول األحد ليلة واشتد السبت، نهار الفريقني بني الحرب واستمر
من النصارى حارة وإىل كتخدا عثمان جامع إىل األرنؤد عساكر زحف حتى النهار
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مناخ عىل وهجموا بوالق وملكوا بوالق، بناحية التي التلول إىل وطلعوا األخرى، الجهة
بقي من وهرب التكرور، عسكر من به من فقتلوا َفرج، يخ الشَّ من بالقرب الذي الجمال
ونَهبوا إنبابة بر إىل به وعدوا قليونه، وأخذوا القبطان، ميتش عىل وقبضوا عريانًا، منهم
واملسافرين املراكب مظالم من جمعها التي وذخايره القبطان مال به وكان فيه، ما
به من عىل وقبضوا العيني قرص إىل منهم طايفة ذهبت وكذلك كثريًا، شيٍّا والقادمني
باألزبكية املحروقي أحمد السيد بيت ونهبوا أرسى وأخذوهم وعروهم، الباشا عبيد من
شيٍّا منه فنهبوا بحريمه، وسكنه وعمره لنفسه أخاله كان وقد القديم، البكري بيت وهو
بيت وكذلك أنفسهن، افتدين أو فتشوهن بعدما النسا منه وأخرجوا الحرص، يفوق كثريًا
عنده الحريم منه فنقل بيوم، قبل عساكره الباشا أرسل بعدما له املالصق الباشا حريم
كثرية نفيسة أشيا منه وأخذوا الجوهري، جرجس املعلم بيت ونهبوا غري، ال بطولهن
بيومني؛ القضية انفضاض بعد إال منه يتمكنوا لم الباشا بيت وحريم مثمنة، وفراوي
حتى املدة هذه فيه فحارصوا فرنساويٍّا، عرش تمانية كانوا عليه املحافظني أن بسبب

بأمان. منه خرجوا
معهم فريسل عيل، محمد أو باشا طاهر إىل يذهبون فكانوا الخطة تلك سكان وأما
املحل؛ ذلك عن بعيدة جهات إىل أمكنهم ما أو أمتعتهم ينقلوا حتى لخفارتهم، عسكًرا

الحرب. من أنفسهم عىل ليأمنوا
الباشا، عىل الخذالن لوايح والحت الباشا عند وابنه املحروقي أحمد السيد وهرب
أرًزا الخيل عىل فعلقوا خبًزا، وال عليًقا يجد لم الليلة تلك بات ملا فإنه للفرار، واستعد
إليه فأرسلوا خبًزا، منهم فطلب النصارى حارة إىل وأرسل بالبقسماط، الباشا وتعىش

إليه. يصل ولم الطريق يف األرنؤد فخطفه خبًزا،
بيت عىل بها ورضبوا بالربكة، وضعوها بنية آلة له أحرضوا األرنؤد عسكر إن ثم
يجدوا فلم إطفاها فأرادوا النار، فيه فالتهب الباذاهنج، عىل واحدة فوقعت الباشا،

املاء. تنقل سقايني
الباشا بيت بحرق لهم التزم عليه قبضوا ملا بالقلعة كان الذي الخازندار إن ويقال:
ذلك يف النار فيه فأوقدوا الباشا، ببيت الذي مكانه إىل أتباعه بعض فأرسل ويطلقوه،

الباشا. مساكن إىل ورست والسقوف، األخشاب يف واشتعلت الوقت،
فأركبهن امرأة، عرشة سبع وعددهن الحريم وأنزل أسفل، إىل الباشا نزل ذلك فعند
وترجمانه وابنه املحروقي صحبتهن وركب يقدموهن، أن والهوارة الدالة وأمر بغاًال
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ومن مماليكه يف ركب ثم الحريم، أركب حتى الباشا وتأخر وفراشوه، وعبيده وصريفيه
ثالثة وصحبته أغوات وبعض شنن أغا حسني معه وركب وأتباعه، عسكره من بقي

بدران. جزيرة إىل وخرج هجن
والنار هذا بالنهب، واشتغلوا البيت، عىل األرنؤد عساكر هجمت ركوبه أشيع فعندما

فيه. تشتعل
وافرة عدة خلفه وخرج املحرم، تاسع األحد يوم من العرص أذان قبيل ركوبه وكان

ثالثًا. وقيل مرتني، وهزمهم عليهم فرجع األرنؤد، عسكر من
يلحقوا، ولم الدالة خلف بعضهم من تشتتوا فإنهم معه، ومن املحروقي وأما
هو وشلحوه فعروه بالباشا، املتالحقة العساكر فأدركه عنها فنزل بغلته حزام وانقطع
بنحو جواهر وقيل نقدية، إسالمبويل دينار ألف عرشين نحو منهم وأخذوا وابنه، وأتباعه
إىل معه وأخذهم فأمنهم عليه فوقعوا ببوالق، املقيم بينبايش أغا عمر فأدركهم ذلك،
وكذلك وقابله، باشا طاهر إىل وحرض أمانًا لهم وأخذ يوم، ثاني إىل عنده وباتوا بوالق،

الجوهري. جرجس املعلم
والدخان فيه تلتهب النار وباتت كثريًا، شيٍّا منه وأخذوا الباشا بيت العسكر ونهب
واحرتقت لألرض، املالصقة التحتانية الجدران إال فيه يبق لم حتى السما، عنان إىل صاعد
واملقاعد واملجالس قصور من به وما والعالية، املشيدة العظيمة األبنية تلك وانهدمت
البيت هذا وكان واملخادع، والخزاين والتنهات واملناظر والقمريات بابيك والشَّ والرواشن
الزمان أول من عمارته عىل رصف أنه الحالف حلف إذا فإنه املكلفة، املباني أضخم من
عليه رصف أنشاه ملا األلفي فإن يحنث! ال أكثر أو املال من خزاين عرشة احرتق أن إىل

كثرية. مبالغ
إسكندر سعودي السيد ابن إبراهيم السيد وأنشاه ره عمَّ قًرصا املكان هذا أصل وكان
النزهة برسم وجعلها الربكة، ناحية من وبوايك قناطر أسفله يف وجعل الحنفية، ُفقها من
قهاوي وبها كثري، يش البلد وأوالد الناس أجناس من عالم بها يجتمع فكان الناس، لعامة
فكان األجناس، تلك من بها وقوارب مراكب عندها ويقف ذلك، وغري ومغاني وفكهانية
ال ما والنزاهة الخط من الليل آخر إىل النهار عرص من لها املقابل وبالجرس بها يقع
تلك فسدوا حكمه وقساوة بك عيل وظهر املالك أيدي القرص ذلك تداول ثم يوصف،
الفسوق أهل اجتماع من األحيان بعض يف بها يقع كان ِلما عنها؛ الناس ومنعوا البوايك،

والحشاشني.
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األمري فاشرتاه مدة، بعد وباعه شويكار أغا أحمد األمري القرص ذلك اشرتى ثم
عىل وأنشاه وتعمريه، هدمه يف ورشع وألف، ومايتني عرشة إحدى سنة األلفي بك محمد
بكيفية كاغد يف صورته لكتخداه فرسم الرشقية جهة غايبًا وكان عليها كان التي الصورة
األساس ووضع الجدران وحفر القرص ذلك وهدم كتخدا، الفقار ذو فحرض وضعه،

السفيل. الدور سقوف ووضع الدعائم وأقام
وأقام ثانيًا فهدمه له، حدده الذي الرسم عىل يجده فلم مخدومه ذلك عند فحرض
واألخشاب األحجار من واملؤن الصناع له وطلب عمارته يف واجتهد مراده، عىل دعائمه
وعمل جهاته، أربع عىل أمرايه من أربعة وأوقف الوقت، ذلك يف املؤن شحت حتى املتنوعة،
كباًرا قطًعا الجبل من البالط وأحرض الجري، وقمن للجبس طواحني العمارة ذمة عىل
وأنقاض املكان رخام أنقاش خالف وذلك الرخام، وكذلك مطلوبه، قياس عىل ونرشها
املراكب ويف الجمال عىل ونقلها وأنقاضها أخشابها وأخذ وهدمها، اشرتاها التي األماكن

ذلك. ألجل
به وكان الرطيل، بركة عىل الشعراوي كتخدا حسن أنشاه الذي الكبري البيت فمنها
فصار العمارة، إىل جميعها نقلت والرواشن، والشبابيك واألنقاض األخشاب من كثري يش
من دوًرا بنوا حتى أحب، من عىل ويفرق ويبيع وينقل يبني املشيدين األمرا من كل
الشبابيك جميع عىل وركب يسرية، مدة يف آتوه حتى مستمر والطلب العمارة، تلك جانب
الزجاج ألواح به املختصة املخادع ويف ا، جدٍّ كثري يش وهو وأسفل أعىل الزجاج رشايح
جميعه فرشه ثم أيًضا، كثري وهو درهم خمسماية منها الواحد يساوي التي الكبار البلور
املراتب وطواالت املزركشة والوسايد الستاير به وعلقوا الفاخر، والفرش الرومي بالبسط
فأقام ذلك تم أن إال هو فما ذلك، غري إىل وسفليٍّا، علويٍّا حمامني: به وبنى مقصبات، كلها
ساري فسكنه الفرنسيس وحرض هناك، فأقام الرشقية إىل خرج ثم يوًما، عرشين نحو به
أيًضا، فيه عمر كليرب مكانه وأقام سافر وملا عمارة، أيًضا فيه فعمر بونابارته، عسكر
معاليمه، وغري عمارته يف مجتهًدا يزل ولم منو، هللا عبد عوضه وتوىل كليرب قتل فلما
املحكمة، القبة فوقه وعقد عليه كان الذي الوضع عىل الباب وبنى املسجد فيه وأدخل
منها يصعد التي العراض الساللم وعمل متقن، محكم بوضع األعمدة أركانها يف وأقام
بعضها إىل تنفذ كلها مساكنه وجعل الداخل، يمني عىل من والسفيل العلوي الدور إىل
خرج أن إىل إقامته مدة ويعمر فيه يبني واستمر مساكنهم، وضع طريقة عىل البعض

مرص. من
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هذا سكنى يف رغب املذكور، باشا محمد مرص عىل وتوىل العثمانية حرض فلما
اثني فقط الجري لحرق رتب إنه حتى العظيمة، العمارة هذه تعمريه يف ورشع املكان،
كل قطارات، تالت الجبل من الحجر تنقل التي والجمال الدوام، عىل تشتغل قمينًا عرش

اللوازم. بقية ذلك عىل وقس جمًال، سبعون قطار
معتدل، غري ردًما كبريًا جانبًا منها َردموا حتى الرطيل الربكة يف األتربة جميع ورموا

وأتربة. كيمانًا كلها وصارت الربكة، شوهوا حتى
النظر ترسيح هو إنما وأمثالها، الربكة هذه سكن يف الرغبة منتهى أن والعجب
فتصري باملاء تمتلئ حني النيل أيام وخصوًصا وإطالقها، باتساعها النفس وانبساط
ليًال فيها ترسح للنزهة املعدة والشطيات والقنج بالزورق مملوة بركاوية دايرة ماء لجة
فيصري البيوت، قواطني جميع يف بدايرها القناديل يوقدون املسا دخول وعند ونهاًرا،
والقناديل البدور وجه يف املاء ضحك فيختلط املقمرة، الليايل يف سيما ال بهيج، منظر لذلك
تعد ال ليال يف واألغاني القيان أصوات وصدى أيًضا، املاء أسفل كأنها خيالها وانعكاس

األعمار. من
زمان. والزمان ناٌس الناُس إذ

العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول فال
أنه والعجب والتشويه، املسخ فتضاعف الحوادث، هذه ووقعت كان ما كان أن إىل
وثالثني ستة الحرب وقامت مرص وأهل والعثمانية الفرنساوية بني الحرابة وقعت ملا
حجر منه ينهدم ولم يش، يصبه لم والقنابر باملدافع البيت ذلك عىل يرضبون وهم يوًما،

واحد.
وكذلك واحدة، ليلة يف وانهدم احرتق وعسكره، الباشا بني الحرابة هذه وقعت وملا
الجلفي، كتخدا رضوان أنشاه كان الذي وليه»، «تالتة بيت وهو الدفرتدار بيت احرتق
ما أغرب من وسقوفه وكلفته، وزخرفته عمارته يف نظري له ليس عظيًما، بيتًا وكان
واألصباغ، والالزورد بالذهب منقوش وكله والصنعة، الدقة يف آدم بني أيدي صنعته
يبق ولم جميعه فاحرتق امللون، بالرخام كلها وأرضه ُمصنعة، قباب العليا مجالسه وعىل

باألرض. الالطية الجدران بعض إال يش به
وأغات املحتسب الفقار وذو الشعراوي أغا عيل الوايل وشق الفتنة، وسكنت
مرص عىل الباشا هذا والية مدة فكانت والرشا، والبيع باألمان ونادوا اإلنكشارية،
ويحب الترصف، يحسن وال التدبري سيئ وكان يوًما، وعرشين وأحًدا أشهر وثالثة سنة
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ويبخل يستحق ال من عىل ويتكرم محله يف شيٍّا يضع وال ذلك، يف يرتوى وال الدماء سفك
يستحق. من عىل

املظالم إىل والتفت به، املحدقني السو ُقَرنَا وطاوع الغرور داخله مدته آخر ويف
الدور عىل عامة فردة دفاتر حرروا كانوا إنهم حتى القرى، وأهل الناس عىل والفرد

ذلك. من أشنع وقيل سنوات، تالت بأجرة األماكن
هذه عىل مقهوًرا مرغوًما وخرج وعساكره، جنده عليه وسلط عباده منه هللا فأنقذ
شيخ الشواربي فعشاه الغروب، بعد بقليوب نزل أن إىل سريه يف يزل ولم الصورة،
إىل هو وسار مراكب، تالت يف واألثقال الحريم فأنزل دجوة، إىل ليًال سار ثم قليوب،
والخازندار أفندي وديوان الكتخدا وكذلك بمرص، عنه تخلفوا جماعته وغالب بنها جهة

كاتب. خزنة أفندي وخليل والسلحدار بالقلعة كان الذي
بأذية، ألحد يتعرضون ال العساكر وأن أيًضا، باألمان نودي عاِرشه االتنني يوم ويف
ويحرضه بخطته، الكاين القلق إىل فليشتكه قليلة ولو بأذية عسكري له تعرض من وكل

منه. له فينتقم باشا طاهر إىل
وأعلموه القايض، بيت إىل والوجاقيل األغا حرض العرص وقت الخميس يوم ويف
عرض ويكتبون قايمقام، تلبيسه عىل ويتفقون باشا، طاهر عند غد يف باجتماعهم

وقع. ما بحاصل محرض
للعلما خطابًا مراسلة وبيده بك، إبراهيم تابع كاشف جعفر حرض اليوم ذلك ويف
وقت كل باشا بطاهر يجتمع وكان أيام، مدة من بمرص كان إنه وقيل واملشايخ

بالشيخونية.
صحبته وركبوا القايض، عند املشايخ اجتمع عرشه رابع الجمعة يوم أصبح فلما
باشا؛ لطاهر ألبسها سمور فروة القايض وأحرض ديوانًا وعملوا باشا، طاهر عند وذهبوا
واملظالم، الحوادث رفع عىل وكلموه وال، يأتي أو الوالية، له تحرض حتى قايمقام ليكون

وقع. ما بصورة عرضحال كتابة عىل واتفقوا الخريية فيه وظنوا
وأحاديث آيات عىل مشتمل وهو القبايل األُمرا عند من حرض الذي املكتوب وقروا
محاربة، وال تعٍد منهم يحصل ولم وممتثلون، طايعون أنهم ومحصله طويل، وكالم
منعهم بندر؛ من حاجة قضا أو عليها املرور وطلبوا بلدة، أو جهة إىل حرضوا إذا وإنما
محاربة بيننا وقعت إذا ذلك ومع والطرد، باملحاربة ونابذوهم بها التي والعساكر الحاكم
عىل يرتتب ما يخفى وال املرة، بعد املرة ذلك تكرر وقد ويفرون، وينهزمون لنا يثبتون ال
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حصل، ما فحصل باملنية حرضنا ملا أننا وقع وقد الحراير، وهتك والسلب النهب من ذلك
الرعية وذنب جنى، ال من وعوقب ذكر مما حصل ما وحصل واإلبعاد، بالطرد بدءونا

رقابكم. يف والعباد
ما ويعطينا الوزير، حرضة عند لنا يتشفعوا أن املشايخ ساداتنا من التمسنا وقد
وبعثتم كليٍّا، املرصي القطر من إخراجنا إال الوزير حرضة فأبى ومعايشنا، بمونتنا يقوم
الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا تعاىل: بقوله علينا مستدلني العلية الدولة مخالفة تحذرونا
تدل آية وال السما، تحت من نخرج أننا عىل تدل آية لنا تذكروا ولم ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل

التهلكة. إىل بأيدينا نلقي أننا عىل
بهم، الرضر وقوع املخالفة عىل ترتب وربما بمرص، وأوالدنا حريمنا أن لنا وذكرتم
أن عىل وعرضكم، كفالتكم يف بأنهم ثقة حريمنا تركنا إنما فإننا ذلك؛ من تعجبنا وقد
دوار، الفلك أن عىل للرجال، والرجال للحريم، األيدي امتداد إىل الهمة رصف تأبى املروءة
اآلية. اْلُمْلِك﴾ َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل يشا من يوتيه هللا بيد وامللك والنهار، الليل يقلب وهللا
حجاب خلف من ينظرون كانوا فكأنما له، السامعون تعجب بتفاصيله ذلك قري فلما

جيبه. يف وأودعه باشا طاهر املكتوَب ذلك وأخذ الغيب،
لهم كتب ثم ذلك. يف نرتوى حتى قال: الجواب؟ يكون فما الحارضون: قال ثم
اقتىض لربما مرص؛ من بالقرب يحرضون بأنهم ويأمرهم وقع، بما فيه يخربهم جوابًا

املعاونة. إىل الحال
عليه وختم وقع، ما بصورة املحرض العرض كتبوا عرشه سابع االتنني يوم ويف

إسالمبول. إىل وأرسلوه والوجاقلية املشايخ
وفرد املنصورة، إىل وصل حتى سريه يف يزل لم فإنه املهزوم باشا محمد وأما
فرًدا والغربية الدقهلية بالد من أمكنه ما عىل فرد وكذلك ريال، ألف تسعني أهلها عىل
السابقة، الفردة بمبالغ حارضين املعينني بعض طريقه يف وصادف وكلًفا، ومظالم

منهم. فأخذها
فقبضوا العسكر، من عدة باشا طاهر أرسل عرشه تامن املغرب بعد التالت ليلة ويف
أغا ومصطفى الرزاز، كتخدا ومصطفى اإلنكشارية، أغات وهم: بيوتهم، من جماعة عىل
أفندي وخليل املحروقي، أحمد والسيد عيل، كتخدا وأحمد الفالح، كتخدا وأيوب الوكيل،
إن ثم بذلك، يتحدثون الناس وأصبح القلعة إىل وأطلعوهم باشا، محمد خزنة كاتب
عليه وعملوا يوم، تاني يف بيته إىل فأنزلوه املحروقي أحمد السيد إىل سعوا الفقها جماعة
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كيس مايتا عليه عمل من منهم الجماعة بقية وكذلك بيته العسكر ولزم كيس، ستماية
الرتسيم. يف وأقاموا وأكثر، وأقل

الجمعة وصىل واملالزمني، باملوكب باشا طاهر ركب عرشينه حادي الجمعة يوم ويف
قرب إىل ووصلوا قبيل، إىل رجعوا املرصية األمرا بأن األخبار وردت وفيه الحسني، بجامع

سويف. بني
عليه وعملوا بيته إىل وأخذه الوكيل، أغا مصطفى يف السادات شيخ تشفع وفيه

كيًسا. وعرشين مايتني
شيخ عند من الوكيل أغا مصطفى يطلب باشا طاهر أرسل األحد يوم كان فلما
إىل صحبته وذهبا السعادة، دار وكيل أغا وسعيد السادات شيخ معه فركب السادات،

باشا. طاهر بيت
أغا مصطفى وجذبوا العسكر، من جماعة عليهم خرج الدرج أعىل إىل طلعوا فلما
فحنق أقدامه عىل ماشيًا القلعة إىل وأخذوه أسفل، إىل وأنزلوه عليه وقبضوا بينهم من
من مرسل مكتوب عىل فأطلعه معه، وتشاجر باشا، طاهر عىل ودخل السادات، الشيخ
محمد إىل منه املكتوب كان إذا يؤاخذ وإنما به، يؤاخذ ال هذا فقال: إليه، باشا محمد
إىل وذهب ليًال، ركب باشا طاهر إن ثم يطلقه، وال يقتله ال أنه عىل األمر انحط ثم باشا.

الوقت. ذلك يف إليه حضوره من فزع بعدما خاطره وأخذ السادات، شيخ
وكذلك بمال وألزموه القلعة، إىل الباشا كتخدا يوسف أطلعوا عرشينه تالت ويف

كاتب. خزنة
هناك. وأقام النرص بقبة وطاقه فنصب الحجاج، ملالقاة األلزم أمري خرج وفيه

أن مضمونها الحجة، شهر عرشين يف مؤرَّخة مكاتيب يده عىل هجان حرض وفيه
وأمري باشا رشيف مع تداخل غالب مكة رشيف وأن الحجازية، بالديار أحاطوا الوهابيني
إىل ومتاعه ماله ينقل حتى أياًما معه يتعوقوا أن عىل وأرشاهم والشامي، املرصي الحاج
يرجعون ثم حربه، عىل يجتمعون وكونهم وربط، وحل كبري اختالف بعد وذلك جدة،
رحلوا، ثم يوًما، عرش اثني الرشيف مع فأقاموا الرحيل، عىل رأيهم اتفق أن إىل ذلك عىل

جده. إىل أيًضا باشا رشيف ورحل داره، أحرق أن بعد الرشيف ورحل
وعملوا دراهم، منهم وطلبوا املستورين، أيًضا الوجاقلية من أنفار عىل قبضوا وفيه

بالتوزيع. كيس خمسماية الكتبة القبط طايفة عىل
طايفة عىل عملوا وكذلك وحبسوهم، منهم جماعة عىل قبضوا عرشينه خامس ويف

كيس. ماية اليهود
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القبايل. األمرا من بمراسلة مرص إىل شويكار أغا أحمد حرض وفيه
حسن وكبريها باشا ملحمد املعينة التجريدة سافرت عرشينه سادس األربع يوم ويف

أيًضا. الرب ويف مراكب يف فنزلوا باشا، طاهر أخو بك
الذي وهو القبط، كتبة أعيان من القبطي ملطي املعلم عىل قبضوا الخميس يوم ويف
حنا املعلم رأس قطعوا وكذلك زويلة، باب عند رقبته فرموا الفرنسيس، أيام قاضيًا كان
اليوم، ذلك يف الخرق باب عند الشوام، تجار من الصبحاني يوسف أخي الصبحاني

يوم. تاني إىل مرميني وأقاما
وأشيع رفقاه، إىل الباشا من بجواب شويكار أغا أحمد رجع غايته السبت يوم ويف
الجيزة بر إىل مقدماتهم ووصلت املصلوب، زاوية إىل معه ومن بك إبراهيم وصول

البالد. من الكلف يقبضون
القلعة من ونزل كيًسا ثمانني دفع أن بعد الباشا، كتخدا يوسف عن أفرجوا وفيه

داره. إىل
أفندي وإبراهيم الكاتب رامز أفندي مصطفى إىل باشا طاهر أرسل وفيه
الرومي. الروزنامجي رامز أفندي هللا عبد عند فأخذوهم أفندي، وسليمان الروزنامجي

(١٢١٨ (سنة صفر شهر

الشيمي. الشيخ إىل القبايل األمراء حرض تانيه يف األحد، بيوم استهل
ومصطفى اإلنكشارية اختيار باش عيل كتخدا أحمد خنقوا رابعه األربع ليلة ويف
يف مدفعني خنقهما وقت ورضبوا بالقلعة، محبوسني وكانا العزب، كتخدا الرزاز كتخدا

خارج. إىل ورموهما الليل من الثالثة الساعة
باشا، محمد ملحاربة ذهبوا الذين العسكر من جواب حرض األربع يوم صبحها ويف
العسكر من جماعة عنه تخلف وأنه دمياط، جهة إىل وذهب مكانه من انتقل أنه مضمونه
فأجابهم ذلك، يف يستأذنوا حتى يجاوبوهم فلم األمان، منهم يطلبون وأرسلوا معه، الذين

إليهم. وهم ويضمُّ أمانًا يعطوهم بأن باشا طاهر
األمرا عىل ليسلم الغربي؛ الرب إىل التعدية قاصد باشا طاهر أن أشيع اليوم ذلك ويف
باملوت، وأيقن ذلك، من فارتاع محرم، أغا حسن بإحضار أمر الوقت ذلك ويف املرصلية،
فرانسا، ألفي وأعطاه باشا، معمارجي وجعله فروة، عليه خلع يديه بني حرض فلما

روعه. وسكن يديه بني من خرج أنه صدق وما القلعة، بتعمري يتقيد أن وأمره
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أول يف حرضوا كانوا الذين وهم اإلنكشارية، من طايفة إليه حرض الوقت ذلك ويف
الظاهر بجامع وأنزلوهم الحجازية الديار إىل ليتوجهوا الجبخانة؛ مع النقاير يف املحرم

الحسينية. خارج
محمد خرج وملا عليه، هم ما عىل مقيمون وهم باشا محمد كاينة وحصلت
بعني إليهم ينظرون وصاروا اإلنكشارية عىل شمخوا األرنؤد، طايفة عليه وظهر باشا
خدمهم األرنؤد وأن السلطنة فخذُ أنهم أنفسهم يف ونظرهم اإلنكشارية تكرب مع االحتقار،

وأتباعهم. وعسكرهم
جماِكيهم األرنؤد طايفة إىل يدفع صار الناس، وصادر باشا طاهر الِفَرد َفَرْد وملا
جماكيهم، من شيٍّا اإلنكشارية طلب وكلما املصادرين، عىل بأوراق يحولهم أو املنكرسة،
فاذهبوا يش لكم كان فإن واليتي، وقت من إال أعطيكم وال يش، عندي لكم ليس لهم: قال
باشا أحمد مع أمرهم وبيتوا صدورهم، وأوغر خناقهم فضاق باشا. محمد من وخذوه

املدينة. وايل
املايتني نحو وهم الظاهر، جامع من املذكورون الجماعة ركب اليوم هذا يف كان فلما
إسماعيل وهم: كرباوهم، وخلفهم عادتهم، هي كما وأسلحتهم بعددهم نفًرا وخمسني
جماكيهم، يف وسألوه باشا طاهر عىل فذهبوا وآخر، أغا، موىس له يقال آخر ومعه أغا،
مطلوب فهو مكسور يش لكم كان وإن واليتي، وقت من إال عندي لكم ليس لهم: فقال
أحدهم ورضبه بالحسام، فعاجلوه فيهم، فنرت عليه، فألحوا باشا، محمد باشتكم من لكم
أتباعه، يف وهاجوا األسلحة طوايفهم وسحبت الحوش، إىل الشباك من ورماها رأسه فطريَّ
اإلنكشارية العساكر وخرجت كرشات، الناس يف ووقع الدار، يف والنهب الحريق فوقع
وأغلقوا الناس فانزعجت النهب، من خطفوه ما ومعهم املسلولة السيوف وبأيديهم

الخرب. ما يعلمون ال وهم األبواب، وأغلقوا الدور إىل وهربوا والدكاكني، األسواق
رسم ما حسب واألمان باألمن ينادون واألغا الوايل وشق الخرب شاع ساعة وبعد

بذلك. املناداة وكرروا باشا، أحمد
األرنؤد، طايفة عىل باشا أحمد عند وخالفهم البلدية، اإلنكشارية باجتماع نادوا ثم
األرنؤد وتجمع طوايف، طوايف ومشوا أحزابًا فتحزبوا املدينة، من وإخراجهم وقتلهم
األرنؤد من بأحد ظفروا إذا اإلنكشارية وصار فيها الساكنني بيوتهم ويف األزبكية جهة

ذلك. مثل معهم يفعلون األرنؤد وكذلك قتلوه وربما سالحه، أخذوا
واملحبوسني املعتقلني عن هللا وفرج باشا، طاهر بيت يف عمال والحريق والنهب هذا
يجرس ولم أحد، إليها يلتفت لم مرمية باشا طاهر جثة وبقيت واملصادرات، املغارم عىل
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سلطته وانقضت دولته وزالت ودفنها، وإخراجها البيت إىل الدخول عىل أتباعه من أحد
الحرث َألهَلك ِزيادة عمره طال ولو يوًما، وعرشين ستة غلبته مدة فكانت لحظة، يف
فضًال بالرتكي الكالم قليل اللحية أسود البدن نحيف اللون أسمر صفته وكان والنسل،
واملجاذيب للمسلوبني وميل وانسالب هوس وفيه األرنؤدية، لغة عليه ويغلب العربي، عن
عبد الشيخ مع ويصعد كثريًا، فيها يبيت وكان بالشيخونية، خلوة له وعمل والدراويش،
تزوج كان وقد بحريمه، هناك سكن ثم معه، ويذكر الليل يف السطح إىل الكردي هللا
ويجالسهم معهم فيذكر الصور، مختلفة أشكال عنده يجتمع وكان األمرا نسا من بامرأة
له سولت بما وتزيَّا األوباش من الكثري خرج ذلك منه رأوا وملا فيهم، االعتقاد ويظهر
وبهرجان جالجل له وعلق ودلًقا، ومرقعة طويًال طرطوًرا له ولبس وشيطانه، نفسه
ويتكلم ويزعق ويرصخ عليها، يدق وطبلة ورشاريب، شخاشيخ وفيها مصبوغة، وعصا

ذلك. ونحو األحوال أرباب من بأنه موهمة وألفاظ مستهجنة بكلمات
عند بقبة رأس غري من دفنوه ثم يدفن، لم يوم تاني إىل مرميٍّا أقام قتل وملا
ويأخذوا باشا محمد إىل ليوصلوها بها وذهبوا رأسه الينكجرية بعض وأخذ الفيل بركة
بها ورجعوا منهم، الرأس وأخذوا فقتلوهم األرنؤد من جماعة فلحقهم البقشيش، منه

جثته. مع ودفنوها
للحضور، ويستعجله الواقعة بصورة يعلمه باشا محمد إىل مكتوبًا باشا أحمد وكتب
املنصف. إتمام وظنوا ذلك بمعنى مكتوبًا واحد كل أرسل أغا وسعيد املحروقي وكذلك
إىل السمكة ضلع إىل الحبانية من الناس دور من جاوره ما نهبوا بيته نهبوا وملا

الجماميز. درب
عيل محمد إىل بالذهاب وأمرهم وقع، بما وأعلمهم املشايخ أحرض باشا أحمد إن ثم
باشا أحمد بأن أجاب ذلك، يف وخاطبوه إليه ذهبوا فلما الطاعة، إىل يذعن بأن ويخاطبوه
الصالة أفضل ساكنها عىل — املنورة املدينة وايل هو إنما بل مرص، عىل واليًا يكن لم
الديار محافظ لكونه باشا طاهر وليت الذي كنت وأنا بمرص، عالقة له وليس — والسالم
شبهة، وال جرة له فليس باشا أحمد وأما الجملة، يف شبهة وله الدولة، طرف من املرصية

واليته. إىل ويسافر ونجهزه اإلنكشارية معه ويأخذ البلد، خارج يخرج فهو
وتتبع النهب من عليه هم ما عىل اإلنكشارية واستمر ذلك، عىل عنده من فقاموا
فنادوا النهار، آخر إىل ونواحيهم جهاتهم عىل متاريس وعملوا وتسلحوا، وتحزبوا األرنؤد،
تخوف. عىل الناس وبات تعلق والقناديل تفتح والدكاكني والتحفظ، بالسهر الناس عىل
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باشا، أحمد حكم برسم باألمان ينادون واألغا الوايل مر الخميس نهار أصبح وملا
أريد لهم: فقال إليه، فذهبوا بالحضور، املشايخ إىل أوراًقا أرسل باشا أحمد إن ثم
سمًعا فقالوا: وقتلهم. األرنؤد عىل بالخروج وتأمروهم والرعية الناس تجمعوا أن منكم
أمرتكم. كما للناس وأرسلوا عندي وكونوا تذهبوا ال لهم: فقال القيام يف وأخذوا وطاعة.
ونرسل به ونجتمع األزهر، بالجامع املهمات يف جلوسنا يكون أن عادتنا إن له: فقالوا
يف فراددهم حاًرضا، الوكيل أغا مصطفى وكان يخالفون. ال ذلك عند فإنهم الرعية، إىل

وخرجوا. تخلصوا حتى يزالوا فلم االنفكاك، منهم وعرف ذلك،
أفندي هللا وعبد الباشا كتخدا ويوسف الدفرتدار أحرض أرسل باشا أحمد وكان
شيخ عند مرهونًا كان الوكيل أغا ومصطفى العثمانية، أكابر وغالب الروزنامجي رامز
عدة معه وأخذ وأبهته، بجماعته ركب باشا طاهر بقتل سمع فعندما تقدم، كما السادات
محمد وأما ويقويه، يعاضده يديه بني ووقف باشا أحمد عند إىل وذهب اإلنكشارية من

األمرا. ويراسلون أمرهم ويجمعون الكبرية، القلعة مالكون فإنهم واألرنؤد عيل
يف ومروا مرص، بر إىل والكشاف املماليك من الكثري عدَّى اليوم ذلك أصبح فلما
من منهم الكثري وعدى ورجع، الجيزة بر يف وقابلهم عيل، محمد أيًضا وعدى األسواق،
الفتوح، وباب النرص باب خارج، جهة إىل وساروا كثرية، عربان ومعهم إنبابة، ناحية

هناك. وأقاموا
طاهر املرحوم موت بلغنا إنه فيها: يقول باشا أحمد إىل ورقة بك إبراهيم وأرسل
وال واحًدا، حاًال األرنؤد أتباعكم مع تكونون فأنتم — والرضوان الرحمة عليه — باشا
جهة إىل اإلنكشارية من جماعة ذهب النهار ضحوة كان فلما اإلنكشارية. مع تتداخلوا
عدة أيًضا رضبوا حصة بعد ثم وذهبوا، فولوا مدافع، القلعة من عليهم فرضبوا الرميلة،
بالداودية، الكبري بك عيل بيت يف ساكنًا وكان باشا، أحمد بيت جهة عىل مرتاسلة مدافع
املشايخ أن ووافق البلدية، اإلنكشارية غالب عنه وتفرق االنحالل، يف أمره أخذ ذلك فعند
فنزلوا الغورية، جامع وصلوا أن إىل سائرين يزالوا لم وركبوا عنده من خرجوا ملا
قاموا املدافع صوت سمعوا فعندما يصنعون، فيما متفكرين حرية يف وهم وجلسوا به

بيوتهم. إىل وتفرقوا
الذين بتسليم فيها يأمره العرص قبيل باشا أحمد إىل ورقة أرسل بك إبراهيم إن ثم
النهار، من ساعة عرش حادي إىل مهلة ومعه البلد، خارج إىل ويخرج باشا، طاهر قتلوا
لم مضمحالٍّ نفسه حال رأى فلما نفسه، إال يلومن فال خالف وإن الليل، إىل يقيم وال
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عليه سلِّم للرسول: فقال أثقالهن عليها يحمل جماًال يجد أنه إال االمتثال، من ا بدٍّ يجد
حضور أما له: فقال يمكن. فال القاتلني تسليم وأما أخرج، وأنا جماًال يل يرسل له وقل
فقال: العمل؟ يكون وكيف له: فقال املسافة. لبعد الوقت؛ هذا يف متيرس فغري الجمال
ولحقتكم األثقال حملت غًدا أو الليلة الجمال حرضت ما ووقت ويخرج، حرضتكم يركب
العثمانية أعيان من معه كان من وتفرق العرص، وقت وركب قام ذلك فعند البلد. خارج
فأظهر إليه، والتجئوا عيل محمد إىل وذهبوا والروزنامجي، بك وكتخدا الدفرتدار مثل:

والقبول. البرش لهم
مشيهم يف يعدون وهم يديه، بني مشاة وأتباعه شنيعة حالة يف باشا أحمد وخرج
جميع ونهبوا األرنؤد دخل البيت من خرج فعندما خفيفة، وأمتعة وسايد أكتافهم وعىل
والعربان العسكر فوجد الفتوح، باب من املدينة من خرج حتى سايًرا يزل ولم فيه، ما
الظاهر قلعة إىل اإلنكشارية مع فدخل بالطرق، محدقة مرصية ومماليك كشاف وبعض
والغز، والعرب املرصلية والكشاف األرنؤد من وافرة عدة خلفهم وخرج عليهم، وأغلقوها

الليلة. تلك ذلك عىل وأقاموا بهم وأحاطوا
حاكم بك إبراهيم رسم ما حسب باألمان، املناداة وأمامه الوايل مر العشا وبعد

غري. ال وليلة يوًما باشا ألحمد الوالية مدة فكانت عيل، محمد وأفندينا الوالية
ذلك أخذ كثرية، أشيا منه وأخرجوا بك، كتخدا يوسف بيت نهبوا اليوم ذلك ويف
وسلموا الِجيزة إىل وعدوا واألعيان املشايخ فركب الجمعة يوم وأصبح األرنؤد، جميعه

واألمرا. بك إبراهيم عىل
لهما فأذن الذهاب، أو عنده اإلقامة يف عيل محمد بك وكتخدا الدفرتدار استأذن وفيه
البارودي، بيت وهو الدفرتدار بيت إىل وسارا الظهر قبيل فركبا بيوتهما، إىل بالتوجه
بجماعة وإذا ساعة، مقدار وجلسا فنزال بيته، بنهب لعلمه الدفرتدار مع بك كتخدا فدخل
املشاعيل طلبوا دخولهم وعند إليهما، وصلوا العسكر من عدة ومعهم األرنؤد كبار من
له رفيق معهم فذهب يجدوه، فلم البارودي بيت تجاه وهو الشعراوي، أغا عيل بيت من

الباب. وأغلقوا الدار فدخلوا سالح، معه وليس
خارج والعسكر والجعيدية األوباش من الكثري فاجتمع مرادهم، الخطة أهل وعلم
وهو ثيابه، من وشلحوه الدفرتدار عىل أوًال قبضوا عليهما دخلوا وملا النهب، يريدون الدار
املكان، فسحة إىل وأخرجوه اليمنى، يده عىل برضبة بعضهم وأصابه «عيبرت»، يقول:
الرضب، يحسن ال املشاعيل لكون رضبة؛ كل مع يصيح وهو رضبات بعدة رأسه وقطعوا

الحارضين. العسكر بعض بسالح رضبه بل سالح معه يكن ولم

52



هجرية وألف ومايتني عرشة ثماني سنة

وتركوهما الرأسني وأخذوا يتكلم، لم ساكت وهو بك كتخدا بيوسف ذلك فعلوا ثم
ثياب وكذلك باملكان، واألمتعة الثياب من وجدوه ما نهبوا بعدما وخرجوا مرميني،
وطلع هرب من ومنهم بأرواحهم، النجاة يطلبون حال أسوأ يف أتباعهم وخرج أتباعهم،

وانزعجن. النسا ورصخ البيت، يف الساكنات البارودي حريم إىل
وصول رأت فعندما األيام، تلك يف أيًضا املنزل ذلك يف املرادية نفيسة الست وكانت
يتالىف أن يف فكلمته الوقت، ذلك يف فحرض املحرمجي، كاشف سليم إىل أرسلت الجماعة،
حرض ثم فعلته، أنها الناس فظن بالرأسني، خروجهم بعد فخرج تم، قد فوجده األمر،
داره، إىل وركب املكان عىل وختم للنهب، املجتمعني الناس وطرد ذلك أثر يف عيل محمد
ستماية شخًصا فأعطى له، فأذن دفنهما، يف عيل محمد استأذن الشعراوي أغا عيل إن ثم
غري، ال نصف مائتي آلخر منها وأعطى فأخذها وتكفينهما، لتجهيزهما فضة نصف
إىل برءوسهما ذهبوا وكانوا رءوس، غري من واحد تابوت يف فوضعهما وذهب فأخذها
جامع ميضاة إىل بالتابوت رفعهما ثم معهما، يدفنا ولم يردوهما ولم بالجيزة، األمرا
ودفنهما حقري، كفن يف وكفنهما فغسلهما قذر، مكان وهو للمكان، املجاور شاه السلطان

أمرهما. من كان ما فهذا روس، غري من األزبكية برتبة حايط تحت حفرة يف
والعربان، والغز األرنؤد بهم وأحاط انحرصوا فإنهم الظاهر قلعة يف الذين وأما
بالقرابني السور من عليهم يرمون فصاروا يرشبون، ما وال يأكلون ما عندهم وليس
عالية، كيمانًا وعملوها أتربة وجمعوا أسفل من عليهم يرمون كذلك وهم والبارود،
بينهم الحرب اشتد السبت وليلة الجمعة، نهار بقية كذلك منها عليهم يرمون وصاروا

الليل. بطول
التلول، عىل وأصعدوها وجبخانة، وبنبه كباًرا مدافع القلعة من أنزلوا الصباح ويف
أحمد وخرج القلعة، باب وفتحوا األمان، طلبوا ذلك فعند العرص، قبيل إىل عليهم ورضبوا
الجيزة، إىل بهم وعدوا فأخذوهم باشا، طاهر قتال اللذان وهما شخصان، وصحبته باشا

العساكر. وحولهم القلعة داخل اإلنكشارية طايفة وبقي والرمي، الحرب وبطل
وهم االتنني وأبقوا العيني، قرص إىل باشا أحمد أرسلوا الجيزة إىل بهم ذهبوا فلما
رسم ما حسب للرعية باألمان ونودي بالجيزة، الذي بالقرص أغا وموىس أغا إسماعيل

عيل. ومحمد الربدييس بك وعثمان بك إبراهيم
إلجراء الخلييل؛ خان جهة إىل عيل محمد أخو بك أحمد حرض السبت يوم ويف
األتراك، أصحابهم عند وأودعوه اإلنكشارية نهبها التي األرنؤد منهوبات عىل التفتيش
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األرنؤد عسكر من طوايف وأجلسوا فيها ما وأخذوا وأماكن، وقهاوي حوانيت عدة ففتحوا
عىص من قتلوا وربما ثيابهم، من كثرية أناًسا وشلحوا واألماكن، والوكايل الخانات عىل
طايفة منهم مرت كلما األرنؤد واستمر جاورهم، ومن الخلييل خان أهل فتخوف عليهم،
وخصوًصا ثيابه، وأخذوا عليه قبضوا باألتراك، ما شبه فيه جهة أي يف شخًصا ووجدوا
أسواق يف املرور عن وانكفوا الناس أكثر فتوقى سكينًا، أو السالح من معه شيٍّا وجدوا إن

الربانية. الجهات عن فضًال املدينة
البنادق أكتافهم وعىل املدينة، إىل وترددوا املرصلية، والكشاف الغز مرور كثر وفيه
ويدخلون بها ويبيتون بيوتهم، إىل فيذهبون والعربان املماليك وخلفهم والقرابني
عند باألمان املناداة أمامه وبعضهم الجيزة، بر إىل ويعودون ثيابهم ويغريون الحمامات

املدينة. بوسط مروره
ريال، ألف بلد كل والغربية، املنوفية البالد عىل فردة دراهم بطلب أوراق كتبت وفيه

وكلفهم. العرب مضايف خالف وذلك
عىل املتحزبني أكرب من كان إنه يقال الخرق، بباب شخًصا قتلوا االتنني يوم ويف

كثرية. منهوبات وجمع األرنؤد
وتقدم باشا، طاهر قتال كان اللذان وهما أغا، وموىس أغا إسماعيل قتلوا أيًضا وفيه
العيني، قرص إىل باشا أحمد وأرسلوا باشا، أحمد صحبة باألمان أخذوهما كانوا أنهم
عند رأسيهما وقطعوا اآلخر، الرب إىل بهما وعدوا فأخذوهما الجيزة، بقرص االثنان وبقي
طلعوهما ثم بالشيخونية، باشا طاهر زوجة إىل بهما وذهبوا الرأسني وأخذوا النارصية

بالقلعة. باشا طاهر أخي إىل
املدينة وشق وركب كان، كما األغاوية سابًقا مستحفظان أغات أغا سليم تقلد وفيه

األرنؤد. العسكر من جماعة وأمامه بأعوانه
محمًدا ولبسوا الرشطة، وايل وقلدوه بك مراد خزنة أمني أغا حسني أيًضا وليسوا
وأمامهم باملدينة منهم كل وشق محتسبًا، وجعلوه أغا، قائًدا كتخدا بالربدييس املعروف

والرشا. والبيع واألمان باألمن املناداة
الصالحية، جهة إىل وسفروهم الظاهر، بقلعة الذين اإلنكشارية أخرجوا وفيه
وشلحوهم بل ومتاعهم، سالحهم أخذوا بعدما العرب من وطايفة كاشفان وصحبتهم
وهم بال، وأنحس حال أسوأ يف وذهبوا العرب، أخذته ذلك بعد لهم بقي والذي ثيابهم،
هيئته وغري عليه فسرت والغز، املماليك بعض إىل التجأ من ومنهم إنسان الخمسماية نحو
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وانتموا املماليك إىل التجئوا مخفيني كانوا الذين اإلنكشارية وكذلك أتباعه، من وجعله
األحوال! مقلب فسبحان وخدموهم، إليهم

القليوبية إقليم إىل وكتب الظاهر، بقلعة وسكن املحرمجي كاشف سليم وحرض
سبعني مثل: سبعني، األصناف من صنف كل ومن ريال، ألف بلد كل عىل وقرر أوراًقا،
طريق وحق وهكذا. فرخًة، وسبعني بنٍّا، رطًال وسبعني سمنًا، رطًال، وسبعني خروًفا،

بلد. كل من فضة ألف وعرشون خمسة ذلك لقبض املعني
الروزنامجي رامز أفندي هللا وعبد عيل محمد حرض عرشه حادي األربع يوم ويف
نقوًدا عنده فوجد تركته وضبطوا املقتول، الدفرتدار بيت إىل بك إبراهيم كتخدا ورضوان

كيس. ألف نحو وغريها وجواهر عروض وقيمة كيس، تالتماية
عند وجدوها فرمانات لهم وأبرز والوجاقلية، األعيان فجمع بك إبراهيم أرسل وفيه
عىل أحدثوا كانوا املرصلية املماليك أن منها مظالم، تقريرات مضمونها املقتول، الدفرتدار
من يتحصل بحيث ذلك فيقرر محبوب، أردب كل عن برا» «بحر إىل تباع التي الغالل
ذلك أرض القدر ذلك عن نقصت فإن السنة، يف كيس آالف عرشة العامرة للخزينة ذلك

بالخزينة.
مدتهم، آخر يف مرص أهايل عىل الفرنسيس قرره كان الذي املليون، تقرير ومنها
تالت املحلول عن الحلوان أن ومنها واألمالك، والعقار والدور الرووس عىل ذلك ويوزع

ذلك. وغري البالد مريي إىل والرباني املضاف يحسب أنه ومنها سنوات،
العيني، بقرص عزومة الربدييس بك عثمان عمل عرشه ثاني الخميس يوم ويف
ألبسوا العزومة انقضا وبعد ورفاقه، رسششمه عيل ومحمد واألمراء بك إبراهيم وحرض

تقادم. لهم وقدموا خلًعا، ورفاقه عيل محمد
وصحبته بالقلعة املقيم باشا طاهر أخي البن عزومة عملوا كذلك الجمعة يوم ويف

أيًضا. تقادم لهم وقدموا عليهم وخلعوا العيني، بقرص ورفقاهم بك عايدي
من معه ومن القلعة من باشا طاهر أخي ابن نزل عرشه خامس األحد يوم ويف
وهو املنهوبات، من جمعوه وما ومتاعهم، بعزالهم وعساكرهم وأعيانهم األرنؤد أكابر
باب إىل الكالرجي بك أحمد وطلع املرصلية، األمرا إىل القلعة وسلموا ا، جدٍّ كثري يش
مستحفظان أغا وسليم العزب، باب إىل إبراهيم بك الرحمن وعبد به، وأقام اإلنكشارية
من تخوف عىل كانوا فإنهم القلعة، من بنزولهم الناس اطمأن ذلك فعند القرص، إىل
أنزلوهم حتى أمرهم يدبرون األمرا يزل فلم ذلك، بسبب اللغط فيهم وكثر بها، إقامتهم

قبطان. حسني له يقال كبري وعليهم األرنؤد، من طايفة بها وبقي منها،
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طاهر له أرسلها كان التي العساكر منه قربت ملا باشا محمد أن الخرب ورد وفيه
تقدم. كما دمياط إىل ارتحل باشا

محرم، منتصف يف مؤرخة الحجازية الديار من مكاتبات وردت االتنني يوم ويف
أحرق غالب الرشيف وأن عاشورا، يوم يف مكة عىل الوهابيني باستيال األخبار وفيها
بسبب املعتاد؛ عن زيادة أيام ثمانية بمكة أقاموا الحجاج وأن جدة، إىل وارتحل داره
ثم جدة، إىل متاعه نقل حتى للرشيف، ومراعاًة بمكة الوهابيني حصول قبل االرتباط
ارتحال بعد الوهابيون فدخل املدينة، زيارة طالبني مكة من وخرجوا الحجاج ارتحل

بيومني. الحج
وكانوا والسجمان، والدالة اإلنكشارية باقي أخرجوا عرشه ثامن األربع يوم ويف
وخطفهم قبايحهم بسبب الجهة تلك وأهل املارة منهم فترضر القديمة، بمرص مجتمعني
عىل ويلتفون الصعيد، جهة إىل يذهبوا أن عىل تجمعهم وكان وقتلهم، بل الناس أمتعة
منهم فذهب أجناسهم، من الصعيد بناحية من وإىل إليه وينضمون بجرجا باشا حسن
وقفوا منهم جماعة أن واتفق الطرق، عليهم فضبطوا بذلك، املرصلية األمرا أخرب من
بهم فمر دراهم منهم وطلبوا فحجزوهم، والخضار بالبطيخ املارين الفالحني لبعض
معهم، فتشاحنوا فكلموهم الفالحون، بهم فاستجار الربدييس، أتباع من مماليك بعض
فأرسل وأعلموه، سيدهم إىل فذهبوا منهم مملوك فقتل السالح، بعضهم عىل وسحبوا
الجيزة بقرص مكانه وترك التكرور، بوالق ناحية العريض إىل فركب بك إبراهيم إىل
من والخروج بالركوب وأمروهم الطرق عليهم ورشكوا األلفي، وكيل بشتك بك محمد
من الجبل ناحية عىل ومروا هناك من فركبوا بجماعتهم، واللحوق الشام جهة إىل مرص
مدفعان ومعهم املرصلية، األمرا بعض وخلفهم وأمامهم العادلية جهة إىل القلعة خلف
ومن منهم الكثري عروا الربية وتوسطوا خرجوا فلما وأزيد، وخمسماية ألف نحو وهم
ومعهم املماليك ورجع منهم كثريًا وقتلوا أسلحتهم وأخذوا عنهم، واملتأخرين املتخلفني
بهذه املماليك رجع فلما خدامهم، ومع معهم يحملونه وسالحهم بنادقهم من الكثري
كرشاتهم، يف كعادتهم الناس انزعج املدينة أبواب عىل األرنؤدية العسكر ووقف الصورة
القنطرة، إىل معهم يذهب األلفي كاشف حسني معهم للسفر وعني الدكاكني وأغلقوا
بعد منهم وجد من وكل اإلنكشارية، من تخلف من وخروج باألمان عرصيته يف ونودي

هدر. وماله فدمه أيام تالتة
والبشتاق واإلنكشارية األتراك عىل أمامه واملناداة الوايل مر الخميس يوم ويف
طريقه يف صادف وكلما تاواهم، أو آواهم ملن والتحذير مرص، من بالخروج والسجمان
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من واملتأهلني املتسببني من أنا فيقول: تخلفه عن وسأله عليه، قبض األتراك من شخًصا
مع مكان يف فيُوِدعونه األرنؤد، عسكر ويستلمه ذلك عىل بينة منه فيطلب بمرص. زمان

أمره. يتحققوا حتى أمثاله
من جماعة فصادفوا الشعرية، باب ناحية امليدان بجهة املماليك بعض مر وفيه
ومتاعهم، سالحهم أخذ وأرادوا بهم، فاشتَكلوا لهم، متاًعا يحملون املذكورين العسكر
املماليك، من وشخصان اإلنكشارية من شخصان بينهم فقتل معهم، وتضاربوا فمانعوهم

فرنساوي. أحدهما
ططري، رومي رجل إىل الصاغة وكالة إىل املماليك من تالتة أيًضا حرض وفيه
فأنكر الربدييس، بك لعثمان يطلبونهن وأنهم باشا، ملحمد عنده سود جواٍر عن وسألوه
تالتة منه أخذوا حتى يزالوا فلم فيهن، ليتَّجر واشرتاهن ملكه أنهن جريانه وشهد ذلك،
وذهبوا وطردوه، عليه فزعوا الجهة عن بعدوا فلما معهن، وذهب الرشا، سوم عىل
الجواري بطلب ورقة الربدييس إىل فأرسل عيل، محمد إىل الططري ذلك فذهب بالجواري،

صاحبهن. إىل ردهن حتى عنهن ففحص ثمنهن، أو
الشيخ رضيح بجوار أفندي عثمان بيت إىل املماليك من جماعة أيًضا حرض وفيه
بأسفل التي ومتاعه وسالحه خيله فأخذوا باشا، محمد ديوان كتبة من وهو الشعراني،

الدار.
الرشقية وكاشف حوالة شهر كان الذي أفندي أحمد دار أيًضا نهبوا الجمعة يوم ويف
عىل خادمه وقتلوا بدنه، عىل التي ثيابه حتى عنده ما جميع فأخذوا املايض، العام يف

عليه. دل الذي هو أنه زاعًما الوايل قتله داره باب
والرومية، والحلبية الشوام األغراب عىل املناداة وأمامه أغا سليم مر السبت يوم ويف

أحد. منهم يجتمع فلم تاريخه يوم بالجمالية يجتمعون
رشفا من أقاربه بعض وصحبته رسور، بن هللا عبد الرشيف حرض األحد يوم ويف
عبد وأن الحجاج، مع مكة من خرجوا أنهم وأخربوا نفًرا، ستني نحو وأتباعهم مكة
أمريًا املعني عبد الرشيف ووىل حرب، غري من مكة إىل دخل الوهابي مسعود بن العزيز
واألبنية الكعبة حول التي والقباب زمزم قبة هدم وأنه قاضيًا، عقيل والشيخ مكة، عىل
من عليه الناس ما عىل وباحثهم بالحرم مجلًسا عقد أن بعد وذلك الكعبة، من أعىل التي
ذهبا باشا ورشيف غالب الرشيف أن وأخربوا والسنة، للكتاب املخالفة واملحرمات البدع

الجديدة. يف الحجاج فارقوا وأنهم بها، وتحصنا جدة إىل
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قيام ثم العساكر، مع باشا ملحمد وقع ما بصورة أحدهما عرضحالني كتبوا وفيه
مع الفتنة أثاروا ملا اإلنكشارية عىل األرنؤد كرَّة ثم باشا، لطاهر وقتلهم اإلنكشارية
املرصلية األمرا قرب لوال الخراب يعمها وكاد املدينة، أحوال اختلت حتى باشا أحمد
التي اإلحداثات رفع يتضمن والثاني املتعدين، أيدي وكفوا الفتنة، فسكنوا وحضورهم،

إليها. اإلشارة تقدمت التي الدفرتدار مع كانت التي األوامر ضمن يف
بك محمد وصحبته الربدييس فقصد بحري، جهة إىل التوجه عىل األمرا عزم وفيه
وصحبتهم وغريهم أيوب بك وعيل عيل محمد ومعهم دمياط، جهة املنفوخ بك محمد تابع
وسافر والحكام وأتباعه بك إبراهيم إال يتخلف ولم والعربان، العساكر من الكثري الجم

أيًضا. عساكر وصحبته رشيد جهة إىل البواب كاشف سليمان
الرشقي. الرب إىل الكثري عدى التالت يوم ويف

وأخربوا العقبة، بمكاتيب الحجاج جاويش قدم عرشينه خامس األربع يوم ويف
ذهابًا أيًضا الغال من شديد تعب لهم وحصل واإلسهال، بالحمى الناس من الكثري بموت
باش أفندي محمد أيًضا ومات بنبط، وُدفن الحنفي، العرييش أحمد الشيخ ومات وإيابًا،

الشافعي. الخياط عيل والشيخ بالينبع، وُدفن جاجرت
وودعه الحيل، جهة إىل الربدييس مع وركب العيني، قرص إىل بك إبراهيم عدى وفيه
واستمر النشاب مرضب يف بك مرزوق ابنه وجلس به، فأقام العيني قرص إىل ورجع

الجيزة. بقرص مقيًما األلفي وكيل
أبقى دمياط، إىل املنصورة من ارتحل ملا باشا محمد بأن األخبار وردت وفيه
بها، فتحصنوا العسكر من بعدة املنوفية كاشف سليم ومملوكه باشا إبراهيم بفارسكور
منهم وملكوا معهم، تحاربوا بالعساكر باشا طاهر أخو بك حسن إليهم حرض فلما
كاشف سليم وُقتل فيه، خري ال ما وفعلوا بنساها وفسقوا وأحرقوها فنهبوها فارسكور؛
يطلب بك حسن إىل أرسل املنهزمني العسكر أكابر بعض إن ثم أيًضا، املذكور املنوفية
لعسكره وانضموا إليه، فحرضوا أمانًا لهم فأرسل منهم خديعة ذلك وكان أمانًا، منه
أصحابهم، يراسلون ذلك مع وهم وضعف، قلة يف وأنه باشا، محمد أمر له وسهلوا
حسن إليهم وخرج ثانيًا، للحرب وتأهبوا عادوا أن إىل والتثبت بالعود عليهم ويشريون
أخذوهم بينهم الحرب نشبت أن فلما أوليك، من إليه املنضافون وخلفه بعساكره بك
أهل فتلقاهم فارسكور إىل وانهزموا عظيمة، مقتلة فيهم ووقعت فأثخنوهم، مواسطة
معهم فعلوه ملا جزا والحجارة واملساوق بالنبابيت عليهم ونزلوا قتلهم، وكملوا البلدة
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وحرض أخرى، جهة إىل هرب أو عزوة يف كان من إال منهم ينُج ولم منهم، اشتفوا حتى
حال. أسوأ يف مرص إىل منهم الكثري

مصاروة وصحبتهم املغاربة، حجاج من الكثري حرض والسبت الجمعة يوم ويف
كثرية. وفالحون

إىل أفندي صالح ى يُسمَّ شخص يد عىل الرومية الديار من مكاتبة حرضت وفيه
يد عىل بمكاتبة حضوره يف يستأذن إسكندرية حاكم أفندي خورشيد فأرسل إسكندرية،
املكتوب عىل وأطلعه وأخربه بك، إبراهيم إىل «راشته» فذهب النيمسا، قنصل «راشته»
فأرسل بوالق، إىل املذكور أفندي صالح بوصول الخرب وصل ساعة فبعد له، حرض الذي
األوراق من معه ما يأخذا بأن وأمرهما األرنؤدي، بك وأحمد كتخدا رضوان بك إبراهيم

ذلك. ففعال الرب؛ إىل يطلع يدعاه وال مهلة بغري بالرجوع ويأمراه
محمد من حصل ما بلغنا وأنه باشا، لطاهر خطاب األوراق تلك يف ما ومضمون
عادة وهذه وأخرجوه، عليه قاموا وأنهم العسكر، علوفات وقطع والظلم الجور من باشا
يستمر باشا طاهر وأن سنانيك، والية له وجهنا وأننا علوفاتهم، انقطعت إذا العساكر
ذلك. بمعنى باشا ملحمد وخطاب املتويل، يأتي أن إىل قايمقام باشا وأحمد املحافظة، عىل
وليس أرنؤدي، باشا طاهر أن باشا طاهر دون قايمقام باشا أحمد تقليد يف والرس

أبًدا. أطواخ تالتة األرنؤدي يقلدون ال أنهم القديمة قواعدهم ومن طوخان، إال له
الليل. ويف النهار آخر الحجاج من الكثري دخل املذكور السبت يوم ويف

ذلك يف الداخلني من الكثري ومات الحجاج، من الغفري الجم دخل األحد يوم ويف
مجاوزتهم بعد وخصوًصا وغال، وشوب عظيمة مشقة لهم وحصل مرىض وكثري اليوم،
أوباش وأكثرهم كثري حجاج وكان دينارين، والبطيخة ديناًرا، املاء الرشبة وبلغت العقبة،

ذلك. وغري والنسا الفالحني من الناس
واألجناد والكشاف اإلنكشارية من جماعة وصحبته مستحفظان أغا سليم وخرج
بالربكة يقيم بل املدينة، يدخل ال أن وأمروه الحاج أمري من املحمل فاستلموا والعسكر،

الشام. جهة إىل العسكر من معه بمن ويسافر يحاسبوه، حتى
وحرضصحبة العادة، خالف عىل الظهر وقت املدينة به ودخلوا باملحمل رجعوا ثم

الوهابي. من هروبًا مكة أهل من كثري الحجاج
وهم وكافًرا خارجيٍّا يجعله من فمنهم فيه؛ واختلفوا الوهابي خرب يف الناس ولغط
وأرسل غرضه، لخلو ذلك بخالف يقول من ومنهم أقوالهم، وصدق تابعهم ومن املكيون

وصورتها: وعقيدته دعوته تتضمن أوراق ومعه كتابًا املغربي الركب شيخ إىل
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ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل الحمد نستعني، وبه الرحيم، الرحمن هللا بسم
له، ُمضل فال هللا يهد من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ
أن ونشهد له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن ونشهد له، هادَي فال يضلل ومن
ورسوله هللا يعِص ومن رشد فقد ورسوله هللا يُطع من ورسوله، عبده محمًدا
محمد سيدنا عىل هللا وصىل شيٍّا، هللاَ يرض ولن نفسه إال يرض وال غوى، فقد
ِذِه ٰهَ ﴿ُقْل تعاىل: هللا قال فقد بعد؛ أما كثريًا، تسليًما وسلم وصحبه آله وعىل
ِمَن أَنَا َوَما ِهللا َوُسبَْحاَن ۖ اتَّبََعِني َوَمِن أَنَا بَِصريٍَة َعَىلٰ ۚ ِهللا إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل
هللاُ يُْحِببُْكُم َفاتَِّبُعونِي هللاَ تُِحبُّوَن ُكنتُْم إِن ﴿ُقْل تعاىل: هللا وقال ِكنَي﴾، اْلُمْرشِ
نََهاُكْم َوَما َفُخذُوُه الرَُّسوُل آتَاُكُم ﴿َوَما تعاىل: وقال ذُنُوبَُكْم﴾، َلُكْم َويَْغِفْر
ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم تعاىل: وقال َفانتَُهوا﴾، َعنُْه
عىل وأتمه الدين أكمل أنه — سبحانه — فأخرب ِدينًا﴾، اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت
والتفرق البدع وترك ربنا، من إلينا أُنزل ما بلزوم وأمرنا ملسو هيلع هللا ىلص رسوله لسان
ُدونِِه ِمن تَتَِّبُعوا َوَال رَّبُِّكْم ن مِّ إَِليُْكم أُنِزَل َما ﴿اتَِّبُعوا تعاىل: وقال واالختالف،
َفاتَِّبُعوُه ُمْستَِقيًما اِطي ِرصَ ذَا ٰهَ ﴿َوأَنَّ تعاىل: وقال تَذَكَُّروَن﴾، ا مَّ َقِليًال ۗ أَْولِيَاءَ
تَتَُّقوَن﴾. َلَعلَُّكْم ِبِه اُكم َوصَّ ٰذَِلُكْم ۚ َسِبيلِِه َعن ِبُكْم َق َفتََفرَّ بَُل السُّ تَتَِّبُعوا َوَال ۖ

بشرب شربًا قبلها القرون مأخذ تأخذ أمته بأن أخربنا قد ملسو هيلع هللا ىلص والرسول
سنن «لتتبعن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه وغريهما الصحيحني يف وثبت بذراع، وذراًعا
قالوا: لدخلتموه، ضب حجر دخلوا لو حتى بالقذة الُقذة حذو قبلكم كان من

فمن؟» قال: والنصارى؟ اليهود هللا، رسول يا
يف كلها فرقة، وسبعني ثالث عىل ستفرتق أمته أن اآلخر الحديث يف وأخرب
عليه أنا ما مثل عىل كان من قال: هللا؟ رسول يا هي من قالوا: واحدة، إال النار
األمور حوادث من البلوى به عمت قد ما فمعلوم هذا ُعرف إذا وأصحابي. اليوم
األعدا، عىل النرص وسؤالهم املوتى، إىل والتوجه باهلل، اإلرشاك أعظمها التي
والسموات. األرض رب إال عليها يقدر ال التي الكربات وتفريج الحاجات وقضا
كشف يف بهم واالستغاثة القربان وذبح بالنذور إليهم التقرب وكذلك
هلل، إال تصلح ال التي العبادة أنواع من ذلك غري إىل الفوايد، وجلب الشدايد
سبحانه — ألنه جميعها؛ كرصف هللا لغري العبادة أنواع من يش ورصف
خالًصا كان ما إال العمل من يقبل وال الرشك، عن األغنيا أغنى — وتعاىل
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َوالَِّذيَن ۚ اْلَخاِلُص يُن الدِّ هلِلِ أََال * يَن الدِّ لَُّه ُمْخِلًصا هللاَ ﴿َفاْعبُِد تعاىل: قال كما
يَْحُكُم هللاَ إِنَّ ُزْلَفٰى ِهللا إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم َما أَْولِيَاءَ ُدونِِه ِمن اتََّخذُوا

اٌر﴾. َكفَّ َكاِذٌب ُهَو َمْن يَْهِدي َال هللاَ إِنَّ ۗ يَْختَِلُفوَن ِفيِه ُهْم َما ِيف بَيْنَُهْم
لوجهه، خالًصا كان ما إال الدين من يرىض ال أنه — سبحانه — فأخرب
زلفى هللا إىل ليقربوهم والصالحني واألنبيا املاليكة يدعون املرشكني أن وأخرب

كفار. كاذب هو من يهدي ال أنه وأخرب عنده، لهم ويشفعوا
َويَُقولُوَن يَنَفُعُهْم َوَال ُهْم يَُرضُّ َال َما ِهللا ُدوِن ِمن ﴿َويَْعبُُدوَن تعاىل: وقال
اْألَْرِض ِيف َوَال َماَواِت السَّ ِيف يَْعَلُم َال ِبَما هللاَ أَتُنَبِّئُوَن ُقْل ۚ ِهللا ِعنَد ُشَفَعاُؤنَا َهُؤَالءِ

ُكوَن﴾. يُْرشِ ا َعمَّ َوتََعاَىلٰ ُسبَْحانَُه ۚ
عبدهم فقد الشفاعة، سألهم وسايط هللا وبني بينه جعل من أنه فأخرب
يَْشَفُع الَِّذي ذَا ﴿َمن تعاىل: قال كما هلل كلها الشفاعة أن وذلك بهم؛ وأرشك
َمْعِذَرتُُهْم﴾، َظَلُموا الَِّذيَن يَنَفُع الَّ ﴿َفيَْوَمِئٍذ تعاىل: وقال ِبِإذِْنِه﴾، إِالَّ ِعنَدُه
َقْوًال﴾. َلُه َوَرِيضَ ُن الرَّْحٰمَ َلُه أَِذَن َمْن إِالَّ َفاَعُة الشَّ تَنَفُع الَّ ﴿يَْوَمِئٍذ تعاىل: وقال
﴿َوَال تعاىل: قال كما التوحيد إال يرىض ال — وتعاىل سبحانه — وهو
وال حق، فالشفاعة ُمْشِفُقوَن﴾، َخْشيَتِِه ْن مِّ َوُهم اْرتََىضٰ ِلَمِن إِالَّ يَْشَفُعوَن
َمَع تَْدُعوا َفَال هلِلِ اْلَمَساِجَد ﴿َوأَنَّ تعاىل: قال كما هللا من إال الدنيا دار يف تُطلب
َفِإن ۖ َك يَُرضُّ َوَال يَنَفُعَك َال َما ِهللا ُدوِن ِمن تَدُْع ﴿َوَال تعاىل: وقال أََحًدا﴾، ِهللا
الشفعاء سيد وهو — ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان فإذا الظَّاِلِمنَي﴾، َن مِّ إِذًا َفِإنََّك َفَعْلَت
— هللا بإذن إال يشفع ال لوائه تحت دونه فمن وآدم املحمود، املقام وصاحب
ثم إياها، يُعلمه بمحامد فيحمده ساجًدا هلل فيخر يأتي بل ابتداءً، يشفع ال
الجنة، فيدخلهم ا حدٍّ له يحد ثم ع؛ تُشفَّ واشفع تُعَط وسْل رأسك ارفع يُقال:

واألوليا. األنبيا من بغريه فكيف
أجمع قد بل املسلمني، علما من أحد فيه يخالف ال ذكرناه الذي وهذا
ممن وغريهم األربعة واأليمة والتابعني، األصحاب من الصالح السلف عليه

منهاجهم. عىل ودرج سبيلهم سلك
وتعظيم موتهم، بعد الشفاعة من واألوليا األنبيا سوال من حدث ما وأما
وجْعل أعياًدا واتخاذها عندها، والصالة وإرساجها عليها، القباب ببنا قبورهم
ملسو هيلع هللا ىلص النبي بها أخرب التي األمور حوادث من ذلك فكل — لها والنذور السدنة
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حتى الساعة تقوم «ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه الحديث يف كما منها، وحذر أمته
األوثان.» أمتي من فئام تعبد وحتى باملرشكني، أمتي من حي يلحق

إىل يؤدي طريق كل وسد حماية، أعظم التوحيد جناب حمى ملسو هيلع هللا ىلص وهو
مسلم صحيح يف ثبت كما عليه، يُبنى وأن القرب يجصص أن فنهى الرشك؛
هللا ريض — طالب أبي بن عيلَّ بعث أنه أيًضا فيه وثبت جابر، حديث من

طمسه. إال تمثاًال وال سواه، إال مرشًفا قربًا يدع ال وأمره — عنه
ألنها القبور؛ عىل املبنية القباب هدم يجب العلما: من واحد غري قال ولهذا
وبني بيننا االختالف أوجب الذي هو فهذا ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول معصية عىل أُسست
وأموالنا، دمانا واستحلوا وقاتلونا رونا كفَّ أن إىل األمر بهم آل حتى الناس،
ونقاتلهم إليه الناس ندعو الذي وهو بهم، وظفرنا عليهم هللا نرصنا حتى
وإجماع ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة هللا كتاب من الحجة عليهم نقيم بعدما عليه
َحتَّٰى ﴿َوَقاِتلُوُهْم وتعاىل: سبحانه — لقوله ممتثلني األمة، من الصالح السلف

هلِلِ﴾. ُكلُُّه يُن الدِّ َويَُكوَن ِفتْنٌَة تَُكوَن َال
قال كما والسنان، بالسيف قاتلناه والبيان بالحجة الدعوة يُجب لم فمن
ِليَُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكتَاَب َمَعُهُم َوأَنَزْلنَا ِباْلبَيِّنَاِت ُرُسَلنَا أَْرَسْلنَا ﴿َلَقْد تعاىل:

ِللنَّاِس﴾. َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ِفيِه اْلَحِديَد َوأَنَزْلنَا ۖ ِباْلِقْسِط النَّاُس
وإيتاء املرشوع، الوجه عىل الجماعات يف الصلوات إقامة إىل الناس وندعو
وننهى باملعروف ونأمر الحرام، هللا بيت وحج رمضان، شهر وصيام الزكاة،
َوآتَُوا َالَة الصَّ أََقاُموا اْألَْرِض ِيف كَّنَّاُهْم مَّ إِن ﴿الَِّذيَن تعاىل: قال كما املنكر، عن
الذي هو فهذا اْألُُموِر﴾، َعاِقبَُة َوهلِلِ ۗ اْلُمنَكِر َعِن َونََهْوا ِباْلَمْعُروِف َوأََمُروا الزََّكاَة
ما وعليه لنا ما له املسلم أخونا فهو بذلك عمل فمن به؛ هللا وندين نعتقده
ضاللة، عىل تجتمع ال للسنة املتبعني ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة أن أيًضا ونعتقد علينا،
من وال خذلهم من يرضهم ال منصورة الحق عىل أمته من طايفة تزال ال وأنه
هللا ندين ما فهذا كذلك كان إن أقول: ذلك. عىل وهم هللا أمر يأتي حتى خالفهم
واملتعصبني. املارقني من علينا وما التوحيد، لباب خالصة وهو أيًضا، نحن به
والحافظ اللهفان، إغاثة كتابه يف القيم ابن ذلك يف الكالم بسط وقد
الحكم ورشح الكربى، رشح يف اليويس واإلمام التوحيد تجريد يف املقريزي
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وغري الشيطان مصايد وكتاب الرذايل، وقمع الفضايل جمع وكتاب عباد، البن
انتهى. ذلك.

الحاج، أمري صحبة بالسفر اإلنكشارية من املتخلفني عىل نُودي اليوم ذلك ويف
املدينة، إىل الدخول من املغاربة حجاج أيًضا ومنعوا وأخرجوهم، منهم أنفار عىل وقبضوا

هناك. وأقاموا بوالق إىل فذهبوا سالح، غري من فليدخل حاجة ألجل منهم دخل ومن
عيل ى يُسمَّ غزة أكابر من إنسانًا فوجد الجمالية، بناحية الوايل مر االتنني يوم ويف
عمارة يف مهندًسا وكان العريض، مع حرض من جملة من مرص إىل حرض شعبان أغا
دكان عىل جالًسا فوجده الهندسة، بأمور ملعرفته الفرعونية ترعة لسد ُعني ثم الباشا،
وذهب فركب معه بالركوب وأمره فطلبه أمامه، وقوف وخدمه وفرسه حصة يتنزه
الورق، خالف أخيه بإخبار ذهبًا دينار ألف جيبه يف وكان به، العهد آخر فكان صحبته،

به. بأس ال رجًال وكان وأنكره أمره وأخفى وخنقه معه وما وفرسه ثيابه فأخذ

(١٢١٨ (سنة األول ربيع شهر

اإلنكشارية والعساكر باشا أحمد سافر خامسه السبت يوم ويف التالت، بيوم استهل
الحاج، أمري صحبة كانوا الذين العساكر من صحبتهم وسافر املدينة، من جمعوهم الذين
ودخل السفر من عنه عفوا فإنهم الحاج أمري وأما وخمسماية، ألفني نحو كانوا والجميع

بخاصته. املدينة
جرجا وايل باشا حسن كتخدا وهو قبيل، جهة من كتخدا عيل حرض اليوم هذا ويف
إىل بالحضور أمانًا له فكتبوا أسيوط إىل وصل وإنه املرصلية، األمرا إىل مكاتبة ومعه

فقط. يومه ثاني يف بذلك كتخدا عيل ورجع العسكر، من معه بمن مرص
باشا. محمد إىل بالريالة دمياط ثغر إىل بك أنجد بوصول الخرب ورد وفيه

إىل متوجًها إسكندرية إىل رسور بن هللا عبد الرشيف سافر تاسعه األربع يوم ويف
فضة. ألف بخمسني بك إبراهيم عليه وأنعم إسالمبول،

فأوقدت القناديل؛ ووقود الدكاكني بفتح ونادوا النبوي، املولد كان الجمعة يوم ويف
وقدة بها يعمل فلم األزبكية وأما ذلك، دون ولكن قبلها، التي والليلة الليلة تلك األسواق

عليها. الخراب الستيال البكري بيت قبالة إال
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كثريًا بأن وأُشيع بحري، جهة إىل وباروًدا وجلًال جبخانة سفروا عرشه تاني ويف
اإلنكشارية من طايفة وكذلك باشا، محمد إىل ذهبوا بالتجريدة املصحوبني العسكر من

دمياط. طريق إىل خلصوا الذين املطرودين
بوقوع بالخرب الربدييس بك عثمان من مكاتبات وردت عرشه سادس األربع يوم ويف

وعساكره. باشا محمد وبني بينهم الحرب
منه ملكوا وكانوا عظيمة، مقتلة الفريقني بني وقع عرشه رابع االتنني يوم ويف
عظيمة هجمة عليهم اليوم ذلك يف املرصيون هجم ثم ذلك، قبل البيضا القنطرة متاريس
بالقتل، الباشا عسكر يف وفتكوا الباشا، عساكر بعضرؤسا بمخامرة دمياط عىل وكبسوا
ونهبوا التبديل، أغات ومصطفى شنن، كتخدا حسني وُقتل وأتباعه، خواصه وُقتلت
بعضهم، عىل يبيعونهم وصاروا أرسى، وأخذوهم األبكار وافتضوا النسا، وأرسوا دمياط
الثياب، من الناس أجساد عىل ما حتى وأخذوا والفجور، الفسق من شنيعة أفعاًال وفعلوا
البضايع أصناف من بها التي التجار أسباب وجميع والوكايل والبيوت الخانات ونهبوا
الفرد بيع حتى باملراكب وما الحرص، يفوق كثريًا شيٍّا وكان واملرصية، والرومية الشامية
الذي الحرير والكيس نصف، ألف وقيمته نصًفا عرش بثالثة أردب نصف هو الذي األرز

وحده. هلل واألمر ذلك، غري إىل بريالني ريال خمسماية قيمته
فأمنوه األمان فطلب جهة؛ كل من به فأحاطوا بها، وترتس القرية إىل الباشا والتجأ
الربدييس رآه وملا العسكر، بعض عمامته وخطف الربدييس إىل وحرض القرية من فنزل
خيمته بجانب خيمة يف وأنزله عمامة وألبسه عليه، بالسالم وتمنَّى إليه مركوبه عن ترجل

به. متحفًظا
والقلعة العيني قرص من كثرية مدافع رضبوا مرص إىل بذلك الخرب وصل وملا

وقت. كل يف بلياليها أيام ثالثة ذلك واستمر العتيقة، ومرص والجيزة
وحكى شنن، أغا حسني قتل الذي وهو الربدييس جوخدار حرض عرصيتها ويف
وزوجته وبيته املقتول ببالد عليه وأنعم فروة، بك إبراهيم فألبسه الحال بصورة
سمور، فروة عليه فخلع أيًضا األلفي وكيل إىل وذهب الغربية، كاشف وجعله وأمالكه،

ركوبه. حال يف الذهب يبدر وصار
عادتهم عىل لحيته وأرخى الشافعي، اإلمام مقام إىل املذكور ذهب الجمعة يوم ويف

الحلق. من ذلك بعد ليعفيها السدنة سنها التي
القايض وحرض الجماميز، بدرب ابنته ببيت ديوانًا بك إبراهيم عمل اليوم ذلك ويف

الرتكية. النوبة بيته يف ورضبت مرص، قايمقام وتوىل خلعة ولبس واملشايخ
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مرص عىل واليًا إسكندرية إىل الطرابليس باشا عيل بوصول الخرب ورد عرشينه ويف
لهم ويذكر بوصوله، يُعِلمهم لألمرا خطابًا فرمان منه وحرض باشا، محمد عن عوًضا
يبلغ (ولم أسوان إىل إسكندرية من باشا محمد عن عوًضا املرصية األقطار عىل متوىلٍّ أنه
أنهم باشا وأحمد باشا لطاهر أوامر ومعنا مرص) إىل دخولكم وال باشا طاهر موت الدولة
موت بلغنا إسكندرية إىل وصلنا فلما الوهابيني. بسبب الحجاز؛ إىل بالعساكر يتوجهون
واإلنكشارية الدولة رجال وقتْل األرنؤدية، بمعاونة املدينة إىل وحضوركم باشا طاهر
وال مناسب غري وهذا ذلك، غري إىل صورة غري عىل بقي من وإخراج معهم، من وقتْل
ومحبة سابقة ِعرشة معكم ولنا الخري، لكم نحب فإننا الوجه؛ هذا عىل بهذا لكم نرىض
املناسب وكان جميل، وجه عىل فيها لكم ونسعى أوطانكم يف راحتكم ونطلب أكيدة،
لكم يوجب مما والعصيان بالخالف تظاهركم فإن الدولة؛ بإذن إال املدينة تدخلوا ال أن
املخالفني ببعض عليكم السلطان استعان فربما طويل، السلطنة سيف فإن الراحة؛ عدم

بهم. لكم طاقة ال الذين
قريب وعن الكتاب، يحتمله ال كالم بعض معكم لنا إن ذلك: ضمن يف لهم قال ثم

مشاورة. معهما تعملون عاقالن طرفنا من اثنان يأتيكم
مراحمه، نرتجى نزْل لم متوليًا كان ملا باشا محمد أن حاصله جوابًا له فكتبوا
علينا وجرد جملة، املرصي بالقطر باإلقامة لنا يسمح وال قسوة إال معنا يزداد ال وهو
وبني بينه حصل أن إىل مرة كل يف عليه هللا وينرصنا جهة، كل من والعساكر التجاريد
مرص من وأخرجوه وحاربوه عليه فقاموا وعلوفاتهم؛ جماكيهم بسبب وحشة عساكره
العساكر وقامت ظلًما، وقتلوه باشا طاهر عىل اإلنكشارية قامت ثم باشا، طاهر بمعونة

البعض. بعضهم عىل
بقيت باشا طاهر ُقتل فلما باشا، طاهر باستدعاء الجيزة جهة إىل حرضنا وكنا
املشايخ إلينا فحرض وتعديهم، العساكر جور من الرعية وخافت راٍع، غري من رعية املدينة
وأمن العساكر ضبط من عندنا من فأرسلنا بنا، واستغاثوا الوجاقلية واختيارية والعلما
عليها وفرد والعباد، البالد وظلم دمياط إىل نزل فإنه باشا محمد وأما والرعية، املدينة
إىل وصل أن إىل القرى أهايل لتأمني الربدييس بك عثمان فتوجه وحرقها؛ الشاقة الفرد
ليًال صدمهم باشا ومحمد إال يشعر فما املدينة خارج معه بمن فأقام دمياط، ظاهر
يف عندنا اآلن وهو عليه، وقبض عساكره وانهزمت عليه هللا فنرصهم فحاربوه، وحاربهم

العفو. يأتينا حتى ذلك عىل اآلن ونحن واإلكرام، اإلعزاز
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عىل وعساكرنا جماعتنا تطاوعنا وال يمكن ال فهذا مرص، من نخرج إننا قولكم: وأما
يستعني السلطان حرضة إن قولكم: وأما فيها، استقرارهم بعد أوطانهم من الخروج
العفو نطلب عرضحال أرسلنا وإننا باهلل، إال نستعني ال فإننا املخالفني، ببعض علينا

الجواب. ومنتظرون الرضا، ونرتجى
وتكلم ديوانًا، وعملوا مدافع له فرضبوا آخر؛ ومعه أغا حرضواحد عرشينه تاني ويف
واملكوس، مظالم من أحدثوه وما العثمانيني ظلم يف الحارضون املشايخ وتكلم معهم
برفع األسواق يف ونادوا عليه، وأمضوا ذلك فكتبوا الباشا؛ إىل عرضحال كتابة عىل واتفقوا
الواصل األغا إىل ودفعوا املكوس، وزيادة املظالم من والعثمانية الفرنساوية أحدثه ما

وسافر. طريقه حق ريال ألف
العثمانية من جماعة وبها رشيد إىل وصل ملا كاشف سليمان بأن الخرب وصل وفيه
برج يف ن وتحصَّ البلد له أخىل كاشف سليمان وصول بلغه فلما أفندي، إبراهيم وحاكمها

البلد. إىل كاشف سليمان فعرب مغيزل،
وصل القبطان باشا عيل بالسيد وإذا ذلك عىل فهم أفندي، إبراهيم يحارص وخرج
َوايل القبطان باشا عيل وحضور بحضوره يُعِلمه كاشف سليمان إىل وأرسل رشيد، إىل
حسني طرف من كان من كل نقاتل نحن له: فقال الحصار؟ هذا ما ويقول: مرص،
رشيد من وارتحل نقاتله، فال باشا يوسف الوزير طرف من كان ما وأما باشا، قبطان

رشيد. إىل القبطان عيل السيد ودخل الرحمانية، إىل
كاشف شاهني وكان الغربية، والية إىل الربدييس جوخدار سافر عرشينه تالت ويف
ريال، ألف تمانني الخادم أوالد عىل وعمل طنتدا إىل وتوجه الفردة، يجمع هناك املرادي
وتظلَّموا وتشكَّوا هاربني، البدوي أحمد سيدي مقام مفاتيح ومعهم مرص إىل فحرضوا
إن ثم أموالنا، وأخذوا نهبونا الفرنساوية فإن يش؛ عندنا يبَق لم بك: إلبراهيم وقالوا
يبَق ولم ريال، ألف تلتماية نحو منا وأخذ دارنا، فحفر املحروقي أرسل باشا محمد

كافية. جملة يش عندنا
وصحبته بوالق ساحل إىل باشا محمد وصل عرشينه تاسع االتنني يوم ويف
من وجماعة خدمته يف سابًقا كانوا الذين األرنؤد عسكر من جماعة وهم عليه، املحافظون
املختصني مماليكه فإن فقط، مماليك ستة إال أتباعه من معه يكن ولم املرصلية، األجناد
األرنؤد يخدم من ومنهم األرنؤد، باقيهم واقتسم اختاره، من الربدييس منهم اختار به

عليه. املحافظني
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له فنصبوا العادة، عىل ببوالق البدوي أحمد سيدي جمع كان اليوم ذلك أن ووافق
للفرجة اجتمعوا أنهم فظن الناس، جمع فرأى إليها وطلع البحر بساحل لطيفة خيمة

الحال. بصورة فأخربوه هذا؟ ما فقال: عليه
نقيب عمر السيد بيت إىل ودخل بوالق، إىل حرض اليوم ذلك يف بك إبراهيم وكان
أيًضا، ساعة هناك فنزل بوالق ديوان إىل ركب ثم ساعة، عنده فجلس باستدعا، األرشاف
كاشف سليم إليه حرض ذكر كما الباشا وصل فلما عابدين، بحارة بيته إىل ركب ثم
بحارة بك إبراهيم بيت إىل به وذهبوا حمريًا مماليكه وركب حصانًا، وأركبه املحرمجي
سليم به فرجع يقابله؛ ولم إليه ينزل فلم الحريم، إىل طلع بك إبراهيم فوجدوا عابدين،

به. فبات — الربدييس بيت وهو — جركس كاشف حسن بيت إىل كاشف
وأخذ املحرمجي، فركب العيني، قرص إىل بك إبراهيم ركب الصباح، يف كان فلما
األلفي وحرض عليه، وسلَّم هناك بك إبراهيم فقابل العيني، قرص إىل به وذهب الباشا معه

بالجريد. ولعبوا وتسابقوا القرص تحت فرتامحوا وخيولهم، بجموعهم األمرا وباقي
جالس، والباشا بك إبراهيم يد يُقبِّلون فصاروا القرص، أعىل إىل أكابرهم طلع ثم
إىل املحرمجي مع وركب وقام حصانًا له قدم بك إبراهيم إن ثم حواليهما، تحلقوا حتى

القهار! املذل املعز فسبحان بالنارصية؛ كاشف حسن بيت
بيت يف عليه وسلَّما الباشا إىل وذهبا واأللفي بك إبراهيم ركب غايته يوم تاني ويف
منه الرضا ويتمنون عفوه يرتجون كانوا أن وبعد وأمتعة، بثياب وهادياه الربدييس،
تحت وبقي وإحسانهم، وفدهم ويؤمل عفوهم يرتجى هو صار حكمه، تحت ويكونوا

الرجال. وقهر النعم زوال من باهلل فالعياذ حكمهم؛

(١٢١٨ (سنة الثاني ربيع شهر

بمرص. اإلنكليز بنديرة إقامة بسبب كثرية مدافع رضبت تانيه يف األربع، بيوم استهل
رشيد. جهة إىل متوجًها الغربي الرب إىل املنصورة من الربدييس عدى وفيه

جلوا الوهابيني أن وأخربوا الينبع، ناحية من هجانة وردت رابعه السبت يوم ويف
وملكوا الدرعية بالدهم عىل زحفوا العجم بأن أخبار جاتهم أنهم بسبب ومكة؛ جدة عن
حياته. ظن عىل باشا لطاهر مكة ورشيف باشا رشيف من خطاب فيها واألوراق بعضها،
من واألغراب واألتراك العثمانية عىل باألسواق والوايل األغا نادى االتنني يوم ويف
هدر، فدمه أيام تالتة بعد ُوجد من فكل مرص، من والخروج بالسفر والحلبية الشوام
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عليهم املناديل ويسافر الرب، من الشام جهة عىل بالسفر الحاج أمري بك عثمان وأمروا
باشا. إبراهيم وكذلك صحبته،

العثمانية أعيان من الكثري وخرج العادلية، جهة إىل بك عثمان خرج األربع يوم ويف
حيارى خزايا وهم وثيابهم متاعهم يبيعون وصاروا يوم، كل يف خروجهم وتتابع معه،
فلما شيٍّا، يملك ال وصار وُسلب نُهب من ومنهم ومتزوج، متأهل وأكثرهم حال، أسوأ يف
إىل التجوا أناس، منهم وبقي ألفني عن زيادة وهم عارشه يف وسافروا خروجهم تكامل

إليهم. وانتموا واإلنكليز املرصلية بعض
ريس باشا عيل السيد وأن رشيد، إىل وصل الربدييس بأن األخبار وصلت وفيه
وملا دمياط، حادثة مثل من خوًفا عنها جال أهلها وغالب مغيزل، بربج تحصن القبطانية
ريال. ألف ثمانني يقال: دراهم، مبلغ أهلها عىل فرد رشيد إىل الربدييس بك عثمان دخل
من وأركبوه ومدافع، شنًكا له فعملوا الفرنسيس قنصل حرض عرشه تالت ويف
كاشف وحسني الكشاف وأكابر والوايل اإلنكشارية أغات وقدامه جليل، بموكب بوالق
بني مثلها يتقدم لم وهيئته الفرنسيس، عسكر مثل الذين وعساكره باإلفرنجي، املعروف
طويل صاري عىل الدكة قنطرة ناحية من األزبكية بركة يف بنديرته ونصب املسلمني،
وواليم جمعيات وعملوا واألقباط، الشوام النصارى من كثري إليه واجتمع الهوا، يف مرتفع
الوزير، مع املسلمني دخول عند هربوا الذين من كثري وحرضصحبته بابه، عىل وازدحموا

اإلفرنجي. كاشف حسني بذلك املحتفل وكان
وصل ملا أنه فيها يخرب بك إبراهيم إىل الربدييس من مكاتبة وصلت عرشه ثامن ويف
عيل قرابة بك حسن له فبَعث إليه أَرسل بالربج، باشا عيل السيد وتحصن رشيد إىل
مرص عىل واليًا الباشا حرضة كان إن املراد؟ ما وقال: معه فتكلم الوايل، الطرابليس باشا
ذلك خالف كان وإن والسعة، الرحب عىل معنا ويقيم القديم، والقانون الرشط عىل فليأِت
بعد وانتظرنا ورجع أيام، تالتة مهلة عىل وبينه بيننا الكالم انتهى أن إىل به فأخربونا
وخمسني ماية واحد يوم يف عليهم فرضبنا جواب؛ منهم يأِتنا فلم بساعتني امليعاد ُمِيضِّ
والبارود، واملدافع البنب من عندكم يكون ما أعظم لنا ترسلون وأنكم البارود، من قنطاًرا
خلفه الطلب وتراسل اإلفرنجي، حسني صحبة يوم ثاني يف وأرسلوه املطلوب فشهلوا

أيام. عدة به ولحقوا
إبراهيم فركب العتيقة، مرص إىل جرجا وايل كان الذي باشا حسن وصل عرشينه ويف
وكذلك القلعة، إىل بها وطلعوا فأخذوها جبخانته، إىل الطبجية وحرض عليه، للسالم بك
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واستمر باملال وطولب بمرص، الذين رفقاهم إىل وذهبوا والعسكر الة الَجمَّ أخذها الِجمال
ناحية. كل من به مستحفًظا العتيقة بمرص

سليم من طلب باشا محمد أن وهي نادرة، وقعت عرشينه خامس السبت يوم ويف
فأرسل التفسح، بقصد النارصية خارج إىل يركب أن يف له يأذن أن املحرمجي كاشف
إليه يأتي ثم رماحة، ويعمل يركب بأن له فأذن ذلك؛ يف بك إبراهيم يستأذن كاشف سليم
وشوا، كبابًا له ويعملون أغنام، ذبح عىل وأوىص يعود، ثم عنده فيتغدى العيني بقرص
فلما باشا، إبراهيم وصحبته املحرمجي مماليك من وعدة بمماليكه كاشف سليم فأركبه
فظن خلفه؛ من مماليكه وتبعه ورمحه، جواده أرسل النارصية خارج إىل وخرج ركب

ومسابقة. رماحة يعملون أنهم املرصلية املماليك
شاهر وهو األزبكية إىل سايقني يزالوا ولم خلفهم ساقوا أعينهم عن غابوا فلما
بعض ورضب األرنؤدي، بك أحمد إىل فدخل واملطرودين، الطاردين بقية وكذلك سيفه،
الخرب ووصل املذكور، بك أحمد بيت إىل وصوله عند وذلك فسقط، ببارودة فرسه املماليك
ورامحون السيوف شاهرون وهم أتباعه بباقي ذلك مثل عىل فركب كاشف، سليم إىل
بالطلوع البواقي إىل وأرسل بالركوب، الكشاف فأمر بك بإبراهيم الخرب واتصل الخيول،
السيوف وبأيديهم رامحني وتفرقوا الجميع فركب البلد؛ أطارف وحفظ القلعة، إىل
وقوع وظنوا رواياتهم، واختلفت الحوانيت، وأغلقوا وترامحوا الناس فانزعجت والبنادق،
منهم الكثري وطلع ذلك، أيقنوا املرصلية املماليك وكذلك واملرصلية، األرنؤد بني الشقاق

القلعة. إىل
وجهه يف قاموا األرنؤد، أكابر من معه ومن بك أحمد عند باشا محمد دخل وملا
وكان الدراهم، من معهم وجدوه ما وأخذوا مماليكه، وعىل عليه وقبضوا بالكالم، ووبخوه
ذلك عند املحرمجي كاشف سليم وحرض دينار، وخمسماية ألف خاصة الباشا جيب يف
الالحقني املماليك بعض من ببارودة أصيب فرسه ألن أكديًشا؛ الباشا فأركبه له، فسلموه
عند إىل وأخذوه أيًضا، بك أحمد معه وركب بك، أحمد بيت إىل وصوله عند وذلك به،
حصانًا له وقدم سمور، فروة بك أحمد عىل بك إبراهيم فخلع العيني، بقرص بك إبراهيم

الزمان. ومعاداة الخذالن من باهلل ونعوذ الفتنة، وسكنت برسجه،
عىل بنرصتهم الربدييس من ومكاتبة األخبار وردت عرشينه سادس األحد يوم ويف
وأرسوا يوًما، وعرشين نيًفا عليه حاربوا أن بعد رشيد برج عىل واستيالهم العثمانية،
الرشقية جهة إىل وأرسلوهم العسكر، من كثرية وعدة معه وآخرين القبطان عيل السيد
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ورضبوا شنًكا عملوا ذلك فعند ُقتل، من منهم ُقتل أن بعد الشام ناحية عىل ليذهبوا
يوم. وتالت يوم تاني يف وكذلك كثرية، مدافع

تسعة املنكسف وكان الضحوة، وقت الشمس كسفت عرشينه تاسع األربع يوم ويف
وتمام ونصف، دقايق وتمان واحدة الساعة وابتداه الجو وأظلم التلتني، نحو وهو أصابع
العفو هللا نسأل النيل. زيادة أيام يف ذلك وكان دقيقة، عرشة وست ساعة تالت يف االنجال

واآلخرة. والدنيا الدين يف والعافية

(١٢١٨ (سنة األوىل جمادى شهر

سبعة النيل وفا القبطي، مرسى عرش الخامس املوافق ثانيه يف الجمعة، بيوم استهل
وجرى والقايض، قايمقام بك إبراهيم بحرضة صبحها، الخليج سد وكرس ذراًعا عرش
أبي ناحية الذي السد كرس باشا عيل بأن األخبار وردت وفيه العادة، عىل الخليج يف املاء

املالح. البحر عىل الحاجز قري
الدول وتتفقده السلطانية، املتينة العظام السدود من الزمان قديم من السد وهذا
غالب وأُهمل األحوال اختلت فلما خلل، أدنى به حصل إذا والعمارة باملرمة األيام ممر عىل
التي والقرى األرايض عىل املالحة املياه فسالت رشم؛ منه انرشم العمارات وأسباب األمور
حاله واستمر أمره يُتَداَرك فلم عاًما، عرش ستة نحو من وذلك وإسكندرية، رشيد بني

الطرق. انقطعت حتى يتسع وخرقه يزيد
أيًضا رشموه والعثمانية اإلنكليز حرضت فلما الفرنسيس، واقعة إىل ذلك واستمر
األرايض عىل املالحة املياه فسالت الفرنسيس؛ عىل الطرق قطع ألجل البحرية الناحية من
والبالد، القرى وخربت األرايض ورشقت األرشفية، بخليج واختلطت دمنهور، قريب إىل

الرب. من إسكندرية حول الطرق وانقطعت املزارع، وتلفت
جهة من يصلهم ما إال إليهم يصل فلم إسكندرية، أهل إىل النيل ماء وصول وامتنع
املستعذبة، العيون وبعض بالصهاريج األمطار مياه من خزنوه ما أو النقاير، يف البحر
أفندي صالح ويسمى الدولة، طرف من شخص حرض بمرص العثمانيون استقر فلما
واالجتهاد الهمة وبذل وآالت، أخشاب بها مراكب عدة وأحرضمعه السد، لخصوص معني

الجرس. سد يف
غاية بذلك الناس وفرح اإلتمام، قارب حتى ونصف سنة نحو ذلك يف العمل فأقام
وحرض الحوادث هذه حصلت وقد إال هو فما والنواحي، القرى أهل واستبرش الفرح،

70



هجرية وألف ومايتني عرشة ثماني سنة

برج عىل القبطان باشا عيل السيد وحاربوا املرصلية األجناد وخرج الثغر، إىل باشا عيل
ما وذهب كان كما التلف ورجع ثانيًا، ففتحه إسكندرية، إىل حضورهم فخاف رشيد؛

عظيمة. أمواًال عليه رصف بعدما الفارغ، يف املذكور أفندي صالح صنعه
أزمري، إىل وسافر املراكب يف البعض ونزل عنها جلوا فإنهم إسكندرية أهل وأما
عىل بها وأقاموا باأليام، بيوتًا اكرتى وبعضهم واألضات ورودس قربص إىل وبعضهم
الرحلة، عىل ينفقونه ما يجدون ال والذين والعواجز، الفقرا إال بالبلدة يبَق ولم الثغر،
باشا عيل إن وقيل: الطرق، وانقطاع الوارد لعدم الغال بها وعمَّ ُمستوفزون، أيًضا وهم
كتبوا أنهم واتهمهم املغاربة، أغنيا من أنفار ستة عىل وقبض ماًال عليهم فرد املذكور
عسكر بمعونة البلد منها يملك جهة عىل يَُدلُّونه حرض إذا أنه يعدونه للربدييس كتابًا

بالثغر. البيليك يف الذي القبطان بشفاعة كيًسا وخمسني ماية منهم فأخذ املغاربة،
فيه يطلق أن عزمه ويف الحفر، ذلك يف واستعملهم البلد حول خندق حفر يف واجتهد
ودراية معرفة له من أخرب فقد عظيم؛ رضر به حصل ذلك فعل فإن املالح، البحر ماء
زيادة املدينة تحصني يف أيًضا واجتهدوا ذلك، بسبب البحرية إقليم خرب ربما أنه باألمور

واإلنكليز. الفرنسيس فعل عن
العيني، قرص إىل وطلع مرص، إىل القبطان عيل السيد وصل تاسعه السبت يوم ويف
وعظمه، وأكرمه معدًدا حصانًا له وقدم سمور، فروة عليه فخلع بك إبراهيم وقابل
سوداوين وجاريتني حبشية وجارية بيضا رسية وأعطوه أيوب، بك عيل عند وأنزلوه
وأخرب وعقالئهم، الناس عظما من جليل رجل وهو به يليق ما له ورتبوا للخدمة،
إىل الذهاب قاصدين دمنهور إىل رشيد من ارتحلوا املرصيني واألجناد الربدييس القادمون

وعساكر. ومماليك وجبخانة ذخرية بطلب وأرسلوا إسكندرية،
الرجاء واستمر منه، فانزعجوا ذلك؛ الناس بني وأشيع فردة عمل أرادوا وفيه
البالد من والتحرير املظالم ورفع الجهات مال قبض عىل الرأي انحط ثم أياًما والخوف
مع هذا كيس، وأربعماية ألف القبط من ويؤخذ امللتزمني، من تاريخه سنة عن واملريي
أهلها وجال والبالد، القرى من الكثري خرب حتى البالد، عىل والكلف الفرد وتتابع توايل
بدمنهور استقر الربدييس إن ثم آخره، عن خرب فإنه البحرية، إقليم خصوًصا عنها
البغاز بناحية وكذلك العساكر، من جملة ومعه بك يحيى مملوكه برشيد أبقى بعدما
وكان البحر، من أتاه الذي اإلمداد عنه منعوا حتى الربج، محارصة وقت من كانوا وهم
فرد عدة برشيد وأنزلوا، والجبخانة، بالذخرية مغيزل برج الربدييس وشحن كان، ما
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والحواصل الشوادر من أموالهم وأخذوا ونهبوها عنها، الراحلني بيوت وفتحوا ومغارم،
واألرز. والبن واألحطاب واألخشاب

وغري املبيض واألرز بل األرز، بشعري الدواب فعلفوا والعليق؛ فيهم األقوات وقلَّت
األوهام. به تحيط وال األقالم تضبطه ال مما ذلك

عىل من وانحدر فاحًشا نقًصا النيل نقص النيسء أيام يف الشهر هذا منتصف ويف
يزيد استمر ثم سعرها وزاد الغالل، مشرتى عىل وازدحموا الناس فانزعج األرايض؛
الغني وُمنع الغالل، ِرشا عىل الخاليق وانْكبت الصليب، أيام إىل قرياطني وينقص قرياًطا
الكيل ويمنعون فأقل، ويبة إال يأخذ ال والفقري أردب، ونصف األردب عىل زاد ما رشا من
يش، غري من ويرجعون القديمة، ومرص بوالق ساحل إىل الناس فتذهب ساعتني، بعد

يوم. كل يف بوالق إىل ينزل مستحفظان أغا سليم واستمر
ويخزنوها أصحابها، عن قهًرا بمراكبها القادمة الغالل يأخذون األُمرا وصار
األسواق من الخبز وقل والسواحل، العرصات يف وجودها وعز الغلة قلت حتى ألنفسهم
واملغارم، الفرد بتوايل البالد خراب مع وخصوًصا عظيم، َوْهٌم الناس وداخل والطوابني،
العلف، قلة بسبب الرخيص؛ بالسعر والبهايم الدواب وبيعت والتني، الشعري وجود وعز
رشوطها، لفقد ذلك يمكنهم فلم االستسقا إىل الخروج يف وتشاوروا بعضاملشايخ واجتمع
وأين له: فقالوا ذلك، أحب وأنا لهم: فقال ذلك، يف معه وتكلموا بك إبراهيم إىل وذهبوا
ذلك؟ وغري الذنوب عن واإلقالع والتوبة وردُّها املظالم رفع جملتها من التي الرشوط
إذًا فقالوا: نفيس، عىل إال أحكم وال عليه أقدر وال ر يُتصوَّ وال يمكن ال أمر هذا لهم: فقال

وذهبوا. قاموا ثم معكم، وأنا فقال: مرص، من نهاجر
أشيع كان وقد العساكر، من معه ومن الربدييس برجوع األخبار وردت أواخره ويف

ألمور: ذلك عن عزمه ثنى ثم إسكندرية إىل متوجهون أنهم
والعلف. الذخرية وعدم فيهم القحط وجود األول:

يدخل ال املنهوبات من يأخذونه وما املنكرسة، جماكيهم بطلب العسكر إلحاح والتاني:
جماكيهم. حساب يف

فلو املالحة؛ باملياه الطرق وانقطاع الطريق لوعر إسكندرية أخذ عن العجز والتالت:
يرشبون. ما وال يأكلون ما يجدون ال الحصار، عليهم وطال وصلوها
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األحد بيوم (١٢١٨ (سنة الثانية جمادى شهر واستهل

إىل املاء نقل عىل السقايون وازدحم الخليج، ماء ووقف النيل، ماء نقص أوايله يف
الخرارات من فيه يُصب بما ماؤه تغري وقد الخليج، من ونهاًرا ليًال واألسبلة الصهاريج
الناس ضجيج وزاد ماء، قطرة والقاهرة بوالق بني التي باألرايض ينزل ولم واملراحيض،
والنساء الرجال من الفقرا فكانت بالكلية؛ والعرصات السواحل من الغالت وارتفعت

ويولولون. يبكون وهم يش بال ويرجعون السواحل، إىل بغلقانهم يذهبون
األُمرا وخرج الجيزة، بر إىل العساكر من معه ومن الربدييس وصل سادسه ويف

ملالقاتهم. وعدوا وغريهم
وكذلك مرص، بر إىل األرنؤدية والعساكر عيل محمد عدى السبت يوم أصبح فلما
بخري، فوعدهم وجوههم يف وعيَّطوا وغلقانهم، بمقاطفهم الفقرا إليهم فخرجت الربدييس،
التي الحواصل ففتحوا وخازنداره عيل محمد وأرسل ذلك، يف مجتهًدا الربدييس وأصبح
من الكثري العالم واجتمع السواحل، إىل الغالل منها وأخرجوا العتيقة، ومرص ببوالق
الرشا يريد الذي فكان غري؛ ال غلة بوبية الفقرا من شخص لكل فأذنوا والنسا، الرجال
فيكيلون بها ويذهب واملزاحمة، املشقة بعد ورقة منه ويأخذ الربدييس، خازندار إىل يذهب

اطمينان. للناس فحصل عليها؛ رتبوه وما الغلة، لصاحب ثمنها ويدفع له،
الخبز فكثر وباعوا وخبزوا واملخابز، الطوابني وفتحوا أيًضا الخبازون واشرتى
وكذلك ريال، خمسة والفول األردب ريال ستة القمح سعر وجعلوا باألسواق، والكعك

وجد. إن الشعري
ممن خفية وسبعة وتسعة بثمانية يشرتيه كان من منهم له، ضابط ال السعر وكان
نفوسهم واطمأنت الناس، روع سكن ذلك فعند األرياف؛ أو مرص يف الغلة عنده توجد

الربدييس. بك لعثمان ودعوا عيونهم، وشبعت
وذلك بالده، إىل ورجوعه ومكة جدة عن الوهابي بجال الخرب تحقق الشهر هذا ويف
ورجع مكة وعن عنها رحل ثم املاء، عنها وقطع أيام تسعة وحاربها حارصجدة أن بعد
املكوس ورد األول حاله إىل يش كل ورجع باشا، رشيف وصحبته مكة إىل غالب الرشيف

واملظالم.
حسن بيت وهو بالنارصية، بيته إىل الربدييس وصل ثان) جماد ٨) األحد يوم ويف
دار إىل جركس بيت من باشا محمد ونقلوا له فرشا وقد بك، قاسم وبيت جركس كاشف

الحرس. وعليه بجواره صغرية
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هو فيه فاجتمع بك، إبراهيم عند ديوانًا عملوا ثان) جماد ٩) االتنني يوم ويف
وكذلك قدًرا أنفسهم عىل فوزعوا العسكر، جامكية أمر يف وتشاوروا واأللفي والربدييس
من فمنهم واملراعاة، اإليراد يف حاله قدر عىل منهم كل واألجناد والكشاف األُمرا، باقي عىل
من وطلبوا واحد، ونصف وواحد واثنان وخمسة عرشة ومنهم كيًسا، عرشون عليه ع ُوزِّ
وأخرجوا الحواصل وفتحوا ريال، ماية فرقني كل عىل فعملوا كبريًا، قدًرا البهار جمرك
ابن وأخذوا ينظرون، وأصحابه الحساب ذلك عىل بالبخس وباعوه الناس متاع منها
من وأخذوا صاحبه، عىل ريال بستة البن الفرق وقف بحيث والينبعاوية، الحضارمة

وُحملت. الحواصل من وأُخرجت بن، فرق ألف األصل ذلك
التجار عىل ووزعوها البلد، أهل عىل أيًضا فردة أنزلوا عرشه رابع السبت يوم ويف
وخمسة، عرشة إىل دونها فما خمسني األكياس من قدًرا طايفة كل الحرف وأرباب
بالشفاعات التخفيف وطلبوا حوانيتهم، وأغلقوا الناس فضج للمطالبة، األعوان وبثت

البعض. عن فخفف والنصارى؛ للوسايط والرشوات
شنيع، أمر إىل الحال وانعكس الغلة، يف املرشوع الوضع انقلب الشهر منتصف وبعد
إال غلته الغلة صاحب يبيع وال الحال، بظاهر ريال بستة أردب كل سعروها أنهم وهو
وقوته ضعفه حسب عىل الربع أو التلت أو الغلة نصف منه يأخذ بعدما القيِّم من بإذن
بيت إىل والهدية املصلحة وقدم ا رسٍّ أوًال ذهب الرشا الجاه ذو أراد وإذا ثمن، غري من

ليًال. الغلة له فيكيلون مطلوبه، يف له يؤذن ذلك فعند القيِّم؛
والفقرا الناس فيذهب الظهر، قريب إىل الساحل إىل حضوره يف يتأخر وصار
لهم، فيؤذن والوسايط املصانعات أرباب وتقدم عليه ازدحموا حرض وإذا فينتظرونه،
وهي الكلفة، وعن الثمن عن زيادة لنفسه القيِّم يأخذها ريال أردب كل عن منهم ويؤخذ

يش. غري من الفقرا ويرجع األجرة خالف فضة الخمسني نحو
ومايتان للخبازين مايتان منها أردب، أربعماية يوم كل يأخذ أن للمحتسب وأطلقوا
شيٍّا، بالعرصات يضعون وال داره، إىل ذلك يأخذ فكان البلد، داخل بالعرصات توضع
أحب بما بأغراضه الباقي ويبيع ستني، أو أردبٍّا خمسني املائتني من للخبازين ويعطي
الكبار األُمرا الناس بعض وخاطب األسواق، من الخبز وشح الناس فضج ليًال، الثمن من
العسكر وتسلط شدة، يف واألمر الشهر آخر إىل ذلك عىل الحال واستمر ذلك، شأن يف
يشرتي من يقدر فال السمن، أو التبن أو الغلة من يصادفونه ما خطف عىل واملماليك
حتى يحرسه مملوًكا أو عسكريٍّا واحًدا يكرتي حتى َقلَّ، ولو به يمر أن ذلك من شيٍّا
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أخذوها بحري أو قبيل من وغنم وسمن غالل بها مركب حرضت وإن داره، إىل يوصله
والبال. القحط أسباب أعظم من ذلك فكان جملة، فيها ما ونهبوا

بك عثمان سيده عوض كان الذي وهو الرشقاوي، بك محمد مات عرشينه ويف
الرشقاوي.

التالت بيوم استهل (١٢١٨ (سنة الفرد رجب شهر

األغا بك سليمان تابع كاشف محمد وقلدوا الساحل، من الربدييس خازندار رفعوا فيه
فضة نصف ومايتي بألف الغلة سعر واستقر باألمر ورفق والساحل، البحرين أمني
حتى جدٍّا وجوده فقلَّ السمن وأما الخطف، وقل والساحل بالرقع فتواجدت األردب؛
يُباع فصار التبن وأما رياًال، بأربعني القنطار فيكون نصف، وتالتني بستة الرطل ِبيَع

العلف. عدم من بهايمهم الناس ورسب ُوجد، إن بالقدح
فعملوا الفرنسيس، من وبعض األلفي مملوك وصحبته إنكليزي واحد حرض وفيه
أتى اإلنكليزي هذا أن تبني ثم إسكندرية، إىل األلفي حضور وأشيع ومدافع، شنًكا لهم
اعرتاه، ملرض سيده عن تخلف قد وكان اململوك، ذلك وجد ملطة عىل مر فلما بمكاتبات،
هذا وأن إسكندرية، إىل حرض األلفي أن الناس يف فأشيع مرص إىل صحبته فحرض

ذلك. غري إىل بالحضور سبقه خازنداره
بباقي الطلب وفيها بمرص، القنصل إىل بمكاتبة الفرنسيس بعض أيًضا حرض وفيه
وحرض جمعية فعملوا ذلك، يف األُمرا القنصل فخاطب الوجاقلية، بذمة التي الفردة
الفردة تلك طرفهم كانت الذين الوجاقلية إن قالوا: ثم ذلك، شان يف وتكلموا املشايخ
ومن عظماوهم، وهم الرزاز، كتخدا ومصطفى باشجاويش يوسف وهو بعضهم، مات
إىل القضية هذه تأخري عىل األمر اتفق ثم القول، هذا يقبلوا فلم شيٍّا؛ يملك ال منهم بقي

ذلك. يف رأيه ويرى الباشا حضور
أخوه فطلب القبطي، يعقوب بموت الخرب الفرنسيس أولئك صحبة أيًضا وحرض
الفرنسيس، مقتىضرشيعة عىل ذلك أخذ وأرادت زوجته، فدافعته مخلفاته عىل االستيالء
القبط، ملة عىل بها يتزوج ولم معشوقته هي بل حقيقة زوجته ليست إنها أخوه: فقال
الفرنسيس فأرسل ذلك، فأنكرت النكاح؛ عقد عن عبارة هو الذي اإلكليل لها يعمل ولم
زوجته تكن لم بأنها جوابًا لهم فكتبوا ذلك، حقيقة عن مرص قبط من يستخربون
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ال ألخيه تركته يف الحق فيكون اإلكليل؛ بينهم يُعمل ولم وملتهم، رشعهم مقتىض عىل
لها.

اإلفرنج وأجناس العثمانية عساكر بني بإسكندرية حادثة بوقوع الخرب ورد وفيه
وهي الواقعة، بحقيقة أخرب من وصل أيام وبعد ذلك، يف الرواة واختلفت بها، املقيمني
يف بهم يخرج فكان اإلفرنج، طريقة عىل عسكره من طايفة عنده رتب باشا عيل أن
وذلك يعودون، ثم واردبوش مرش ويعملون ويصطفون املنشية، جهة إىل يوم كل
فمروا عادوا ثم األيام بعض يف فخرجوا يش، كل يف الوضع عن طبيعتهم انحراف مع
ورجاًال نسا الطيقان من روسهم اإلفرنج فأخرج القنصل، ووكالة اإلفرنج بمساكن
أسفل من عليهم فرضبوا العادة، به جرت كما عليهم ويتفرجون ركبهم، ينظرون
يحاربونهم ودخلوا عليهم هجموا أن إال يكن فلم أيًضا، عليهم اإلفرنج فرضب بالبنادق
وطلعوا البحر إىل ونزلوا تبعهم، ومن الستة القناصل فخرج قلة، يف واإلفرنج أماكنهم، يف
وأما بالدهم، وإىل إسالمبول إىل أرسلوه الواقعة بصورة كتابًا وكتبوا الريالة، غليون
متاعهم ونهبوا إليها دخلوا أماكنهم وتركوا اإلفرنج خرج ملا فإنه الباشا أتباع العسكر
واعتذر بخواطرهم وأخذ فصالحهم، باشا خورشيد القناصل إىل وأرسل أمكنهم، وما

كبري. عالج بعد فرجعوا منهم، أخذ ما لهم وضمن إليهم
يمليه ما عىل محرض عرض كتابة منهم وطلب وأعيانها البلدة ُعلما الباشا وجمع
الشيخ للرد املتصدر وكان الواقع، بصورة إال الكتابة من فامتنعوا الحال، صورة غري عىل
إذا ويزدريه حقه يف يتكلم صار الوقت ذلك ومن ووبخه؛ فمقته املالكي، املسريي محمد

ذلك. عىل وسكنت مجلسه حرض
بسبب وكلموه بك إبراهيم إىل وذهبوا املشايخ، اجتمع رابعه الجمعة يوم ويف
جماعتهم ذلك عىل استوىل ثم العثمانيني، أيام بالحلوان االلتزام حصة من أخذوه ما
لفقرا املرتبة الجراية خبز عىل أيًضا وكلموه عادته، عىل اللني بالكالم فطمنهم وأُمراوهم

خبًزا. بها يعمل للخباز تُعَطى دراهم لهم فأطلق األزهر،
بإسكندرية، باشا عيل إىل وأرسلوها املشايخ، لسان عىل مراسلة كتبوا ثامنه ويف
الطرقات، وتأمني والسكون االطمينان مرصليحصل إىل والحضور ملنصبه طلبه مضمونها
تأخر وإن الحج أمور تشهيل يف األخذ وألجل والتجاريد، بالعساكر االهتمام أمر ويبطل
من ذلك غري إىل ذلك يف السبب هو ويكون السنة، هذه يف الحج تعطل ربما الحضور عن

الكالم.

76



هجرية وألف ومايتني عرشة ثماني سنة

بعكا الجزار باشا أحمد إىل رسوًال اإلبراهيمي كاشف جعفر سافر عارشه ويف
يظهر. لم باطني لغرض

وكثر كثرية، مراكب ووصلت والعرصات، بالساحل الغالل كثرت األيام هذه ويف
عن وانكفوا وسبعة ريال ثمانية إىل السعر ونزل الناس، عيون وشبعت باألسواق الخبز

التبن. يف إال الخطف
تاريخه، سنة عن املظالم ورفع الجهات، ومال املريي مال طلب فتحوا منتصفه ويف
عىل فزاد األرنؤد؛ لعسكر واملنوفية الغربية ووجهت كبار، أمراء البالد من لطلبها وعني
من عىل وكلفهم واملعينني املغارم وتكثري واالستعجاالت، للطلب للمعينني الطرق حق ذلك

الدفع. يف يتوانى
ضبطوا الدفع عن تأخر ومن امللتزمني، أعيان عىل حتى مستمر الفردة وطلب هذا
صاحبها صالح فربما املماليك، مياسري من عليها ما يدفع ملن وأعطوها وأخذوها حصته

ذلك. أمكنه إن اليد واضع من واستخلصها عليها، ذلك بعد
ذلك يف الناس فرشع الفرنسيس، أخربها التي الدور تعمري عىل نبهوا أواخره ويف
السالكة الشوارع عىل وأحدثوا والوكايل، والرباع والحوانيت الدور عىل كلفها وفردوا
طبيعة هو كما بعضهم األخطاط أهل وقلد الحال وزاد ذلك، قبل تكن لم كثرية دروبًا
واهتموا وثالثة، دربني الواحدة الخطة يف عملوا حتى يش، كل يف التقليد يف مرص أهل
منحوتة أحجار من وأكتاًفا بدنات وأَنَشئوا بعيدة، ظنونًا وظنوا عظيًما، اهتماًما لذلك
عىل أثمانها وفردوا أصحابها، من اشرتوها حوانيت هدم لبعضها ولزم عظيمة، وبوابات

الخطة. أهل
التي والبوابات األبراج يف الربدييس بك عثمان عمارة نجزت أيًضا أواخره ويف
هو الذي بيته خارج املستطيلة بالرحبة عظيمتني بوابتني أنشا فإنه بالنارصية، أنشاها
املعروف املزار عند واألخرى السباع، قناطر عند إحداهما جركس، كاشف حسن بيت
بارزة أفواهها مدافع بداخلها طيقان وبها عظيمة، أبراًجا حولهما وبنى األحبار، بكعب
مقلب فسبحان باألزبكية، كانت التي الباشا مدافع إليها ونقل خارج، إىل ترضب

األحوال!
وجدوه ما وأخذوا بوالق، إىل اليهودي بك وحسني والربدييس بك إبراهيم نزل وفيه
بعد سعرها وزاد الغالل وعزت ذلك، من الناس فارتج بحري إىل وأرسلوا الغلة بساحل

االنحالل.
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(١٢١٨ (سنة شعبان شهر

يديه وعىل أفندي، ديوان له يقال الذي باشا عيل ديوان كاتب وصل وفيه األربع، يوم أوله
املرصلية األُمرا عن الرضا مضمونه: الدولة، من وصل رشيف خط صورة وهي مكاتبة،
وأن مرص، وايل باشا عيل وشفاعة باشا، يوسف األعظم الصدر الدولة صاحب بشفاعة
ثمان املحلول وحلوان غري، ال كيًسا عرش خمسة فايظ أمري ولكل مرص، بأرض يقيموا
واألحكام املريي يف الكالم وأن املريي، إىل يُضم والرباني واملضاف األوسية وأن سنوات،
عىل واملقاطعات والجمارك الباشا، صحبة يأتي الذي والروزنامجي الباشا إىل والثغور
األُمرا من الجمع بحرضة ذلك ُقري فلما أيًضا، يحرض الذي للدفرتدار الجديد النظام

مدافع. ورضبوا البرش أظهروا واملشايخ
أنه مختًرصا مضمونه جوابًا فكتبوا الفرمان، ذلك جواب إرسال عىل الرأي اتفق ثم
وتمام والرضا، بالعفو الرسور بوروده لنا وحصل الرشيف، الخط صورة إلينا وصل
االتنني ليلة وأرسلوه الرشيف، الحج تشهيل وأعظمها األحوال لتنتظم حضوركم الرسور
وصحبتهما اإلنكشارية، باشجاويش ومحمود بك إبراهيم كتخدا رضوان صحبة ثانيه

الرشقاوي. الشيخ طرف من الدواخيل بن محمد السيد الُفقها من
وقبضوا وثيابًا عمايم فخطفوا الناس، يف وعربدتهم العسكر عبث كثر األيام هذه ويف

الدراهم. من جيوبهم يف وما ثيابهم وأخذوا أفراد، بعض عىل
عليهم. املحجوز جملة من بإسكندرية معوًقا وكان مرص عسكر قايض وصل وفيه
طلوع يف األزهر الجامع خط يف العسكر من جماعة وقف عارشه الجمعة يوم يف
كرشة فيهم ووقعت الناس، فانزعج وعمايمهم ثيابهم وأخذوا أناس عدة وشلحوا النهار،
الشيخ إىل وذهبوا الناس واجتمع الدكاكني، وأغلقوا العتيقة، ومرص بوالق إىل وصلت
وأحرضوا جمعية وعملوا األُمرا إىل فركبوا األمري، والشيخ النقيب عمر والسيد الرشقاوي
األرنؤد عسكر من كبرية عدة وأمامه والوايل األغا ركب ثم معهم، وتكلموا العساكر كبار
خطف املماليك أو العسكر من وقع وإن للرعية، واألمان باألمن ينادي واملنادي وخالفهم،
وبعد الفارغ الكالم هذا ومثل حاكمه، إىل فليأخذوه عليه يقدروا، لم وإن يرضبوه يش

ونسا. عمايم خطفوا باملناداة الحكام مرور
خان تجار من رجل عند ونزل الشوك، قرص إىل الوايل حرض تامنه األربع ليلة ويف
صحبته وأخذه بيته، عىل وختم عليه قبض ثم عنده فتعىشَّ كجك، عثمان ى يُسمَّ الخلييل
زوجته وأخذته فأخرجوه انتفخ، حتى أياًما بها فاستمر بري يف ورماه الليلة، تلك وخنقه
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اشرتى بعضهم وإن األُمرا، بنسا ويغريهم بالعثمانيني يجتمع كان أنه وسببه فدفنته،
فعني له تدفع فلم باشا محمد أيام يف حريمه فطالب الثمن، له يدفع ولم نحاًسا أواني
عندي ليس فقالت: وطالبها، دارها إىل بهم ودخل باشا، محمد عسكر من جماعة عليها
من الطعام قدور وأخذ املطبخ إىل ودخل العسكر، وصحبته الحريم داخل إىل فطلع يش،

وخرج. وأخذها الطعام من فيها ما وقلب الكوانني، فوق
التالت، ليلة شعبان نصف أن عىل الجديد القايض نبه عرشه ثاني األحد يوم ويف
ليلة كان الهالل أن عىل البغاز عند وهم التالت ليلة الهالل شاهدوا أتباعه أن وأخرب

الفاسدة. أحكامه أول هذا فكان ا، جدٍّ الرؤية عرس األربع
ستة ليلبسوا بك، إبراهيم ببيت ديوان عمل قاصدون األُمرا أن أشيع األربع يوم ويف
مملوك كاشف سليمان وهم: منهم، هلك عمن عوًضا صناجق ويقلدوهم الكشاف من

سيده. عن عوًضا الكبري بك إبراهيم بنت عديلة تزوج الذي الوايل، بك إبراهيم
الذي قري، بأبي ُقتل الذي املرادي، بك عثمان إبراهيم مملوك كاشف الرحمن وعبد

أيًضا. سيده امرأة تزوج
أيًضا. سيده امرأة تزوج الذي األشقر بك عثمان مملوك كاشف وعمر

الرشقاوي. بك عثمان مملوك كاشف ورستم املنفوخ مملوك كاشف ومحمد
أيًضا. ابنته وتزوج األغا بك سليمان مملوك كاشف ومحمد

من وآخرون بك مراد ومماليك الكبار الكشاف تجمع ذلك عىل االتفاق وقع فلما
اآلثار. نواحي غضابًا وخرجوا طبقتهم،

عرشه تاسع األحد يوم كان فلما صنجًقا، عرش خمسة تلبيس عىل اصطلحوا ثم
إبراهيم طرف من خمسة وهم صنجًقا، عرش خمسة فيه وألبسوا بالقلعة ديوانًا عملوا
عوًضا الكبري بك إبراهيم األمري ابنة هانم عديلة زوج سليمان صهراه وهم: الكبري، بك
هانم زينب سيده بزوجة تزوج الذي بك رشوان مملوك كاشف وإسماعيل سيده، عن
األشقر كاشف عثمان تابع وعمر الغربية، كاشف ومحمد أيًضا، بك إبراهيم األمري ابنة

بك. إبراهيم كتخدا أغا وخليل بامرأته، تزوج الذي
كاشف وشاهني بك، مراد خازندار وسليمان الوايل، أغا حسني الربدييس طرف ومن
وعبد الرشقاوي، بك عثمان تابع ورستم املرادي، املنفوخ بك محمد تابع ومحمد مراد،

بامرأته. تزوج الذي الطنربجي بك عثمان تابع كاشف الرحمن
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وصالح بالوشاش، املعروف كاشف وحسني الخازندار، أغا عثمان األلفي طرف ومن
عن عوًضا وايل مراد أغا حسن ولبسوا األغا، بك سليمان تابع كاشف وعباس كاشف،

املذكور. حسني
األلفني. عىل يزيدون وهم القصري إىل اإلنكليز من طايفة بوصول الخرب ورد وفيه
فيه يخرب إسكندرية من بك إبراهيم كتخدا رضوان من مكتوب حرض عرشينه ويف
بتشهيل يأمر وأنه مرص، إىل بالحضور ووعد (عيل) الباشا وقابل إسكندرية، إىل وصل أنه
للتجار. ببضايع رشيد إىل حرضت نقرية وأربعني أربعة وأطلق ولوازمه، الحج أدوات

باشا أحمد قابل وقد الشامية، الديار من اإلبراهيمي كاشف جعفر حرض وفيه
أيام. بعد ثانيًا وسافر الرسالة، بجواب ورجع وأكرمه الجزار

القديمة، مرص إىل بعسكره وخرج جرجا، والية الخازندار بك سليمان قلدوا وفيه
إليهم انضموا الذين األتراك عسكره من جماعة أن فاتفق املحرمجي، بقرص هناك وجلس
امرأة بسبب اليهودي؛ بك حسني جماعة البحرية العساكر مع تشاجروا العثمانية من
جماعة، كذلك منهم وانجرح أربعة، البحرية ومن تالتة األتراك من فُقتل قهوة، يف رقاصة
عليه. بها القرصورضب إىل املدافع ه ووجَّ وباملراكب، باملقياس وترتس بك حسني فخندق
بني الشباك من القرص داخل ُجلة فدخلت القرص، عن غايبًا بك سليمان وكان
املجلس. من وخرجوا ففزعوا املكان، رب ينتظرون هناك جالسني كانوا األُمرا من جماعة
حسني يطلب الربدييس فأرسل وأعلمه؛ الربدييس إىل فذهب الخرب بك سليمان وبلغ
حسني بعزل األلفي إىل خربًا الربدييس فأرسل األلفي، إىل والتجا الحضور من فامتنع بك،
يُعزل وال يذهب ال وقال: بعزله األلفي يرَض فلم خالفه، وتولية البحر قبطانية عن بك
إىل يطلع بك حسني أن عىل األمر انحط ثم فتنة، تكون وكادت الرسل بينهم وترددت
كذلك فكان للفتنة؛ وإخماًدا بك، سليمان لخاطر تطييبًا تالتة أو يومني بها يقيم القلعة،

عليه. هو ما عىل واستمر
كتخدا أغا عيل تابع كاشف عثمان بك إبراهيم ألبس عرشينه سادس األحد يوم ويف
حلول مدة من شاغًرا وكان سيده، عن عوًضا جاويشان كتخدا به واستقروا جاويشان،

الفرنساوية.
وحرض وافرة، عدة يف باشا طاهر أخو بك حسن ركب عرشينه ثامن التالت يوم ويف
فانزعج — الحريم عند وكان — غفلة حني عىل العرص بعد الربدييس بك عثمان بيت إىل
فلبسوا مماليكه إىل فأرسل قليلة، أناس إال الساعة تلك يف عنده يكن ولم ذلك من
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اجتمع حتى النزول يف وتوانى بالحضور، واألجناد والكشاف األُمرا إىل وأرسلوا أسلحتهم،
(قاعة التنهة إىل نزل ثم قلقة، بعض وحصل القلعة إىل األُمرا بعض وصعد منهم، الكثري
سبب عن وسأله أتباعه، من قلة يف إليه بالدخول باشا طاهر ألخي وأذن االستقبال)
وركب وقام كالم، بعض بينهما ووقع العلوفة نطلب فقال: الصورة، هذه عىل حضوره
ثم ذلك يف وفاوضه إليه فحرض عيل محمد إىل الربدييس وأرسل غرضه، من يتمكَّن ولم

املغرب. بعد عنده من ركب
ذلك؛ يف وكلموه القايض عند املشايخ فاجتمع الرؤية، بعمل نادوا الليلة تلك ويف
وركب الليلة، تلك الرؤية فعملت الخميس ليلة بها ونادوا عليه، عزم كان عما فرجع
بأنه ونُودي الليلة تلك الهالل يثبت فلم القايض، بيت إىل العادة عىل بموكبه املحتسب

مفطرين. الناس وأصبح شعبان من
وقت باإلمساك فنُودي برؤيته، وشهدوا املغاربة بعض حرض صبحها يف كان فلما
العرس بغاية الناس من القليل إال يَره فلم الجمعة، ليلة الهالل الناس ب وترقَّ الضحى،

والخفا. الدقة غاية يف وهو

(١٢١٨ (سنة املعظم رمضان شهر

وأوسط أعىل العسكر نفقة برسم البالد عىل فردة قرروا تانيه يف الجمعة، بيوم استهل
والكلف والغال الرشاقي من فيه الناس ما مع وعرشة، ألًفا وعرشين ألًفا ستني وأدنى

باألرياف. وخصوًصا العسكر، وعبث والتعايني
عىل واليًا جرجا إىل الخازندار بك سليمان وسافر األقاليم، إىل الكشاف نزلت وفيه

الرشقية. إىل األلفي بك وصالح الصعيد
التي وهي ويميش، رومية بضايع بها مراكب عدة بوالق ساحل إىل وصل تامنه ويف

وفرمان. حجاج وفيها الباشا أطلقها كان
بصحبته ومن كتخدا رضوان من مكتوب يده وعىل إسكندرية من ساٍع حرض وفيه
خارج إىل وخازنداره خيامه وبرز االتنني، يوم بالسفر وعدهم كان الباشا بأن يخربون
دمنهور عىل الرب طريق من يحرض بأن يأمرونه مرص أُمرا من مكاتبة عليه فورد البلد،
كتخدا رضوان هم الذين الرسل وأحرض ذلك من مزاجه فانحرف رشيد، إىل يذهب وال
ثم وواليكم حاكمكم إني تقولون: كيف لهم: وقال املكاتبة، عىل وأطلعهم معه، ومن

ذلك. بخرب فأرسلوا الوجه؛ هذا عىل مرص إىل أذهب ال إني عيلَّ؟ يتحكمون يرسلون
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متتابًعا عظيًما مطًرا وأمطرت مطبًقا، غيًما السماء غيمت عرشه تالت األربع يوم ويف
قديمة أماكن عدة بسببها وسقط الخميس، ليلة من ساعة سادس إىل األربع ليلة آخر من
وتغري النيل، بحر منها وزاد الردم، تحت وماتوا سكانها، عىل وبعضها جهات، عدة يف
إال أياًما التغري ذلك عىل وبقي الطَّفل، جبل من فيه سال مما أصفر لونه صار حتى لونه

واملزارع. األرايض يف النفع بها حصل أنه
إىل الحضور إىل وتوجهه إسكندرية من الباشا بخروج الخرب ورد منتصفه ويف
ركوب لخصوص بالعقبة ى تُسمَّ التي املراكب عمل يف ورشعوا الرب، طريق عىل مرص
وينقشونها قهًرا أربابها من يأخذونها قشايش، كبرية مركب عن عبارة وهي الباشا،
وله املصنع، الخشب من مصنوًعا مقعًدا عليها ويركبون واأللوان، والزينة األصباغ بأنواع
بالنحاس مصفح وهو مزينة، ورشاريب ملونة بيارق وعليه الخرط، من وطيقان شبابيك
الباشا خرج فلما الرسالة، أغات بذلك واملتكفل والستاير، الزينة بأنواع ومزين األصفر
إن له: يقوالن بك يحيى إىل الدواخيل محمد والسيد جاويش محمود أرسل إسكندرية من

قلة. يف رشيد إىل الحضور يريد الباشا حرضة
إىل وصلوا فلما خارجها، يرتكهم بل البلد، إىل منهم أحد يدخل فال العساكر وأما
عنده، الذي األرنؤد كبري بك عمر مع جالًسا وجدوه ذلك، له يقولون وأرادوا بك يحيى
معه، والخروج ملساعدته يطلبه املذكور بك عمر إىل الباشا أرسله جوابًا يقرون وهم
هذا؟ يش أي لبعضهم: قالوا ذلك سمعوا فلما الساعي، مع بك يحيى أتباع بعض مسكه

كتخدا. رضوان مرصصحبة إىل وحرضوا الكالم من معهم ما وتركوا
الخرب لورود وغريها، القلعة من كثرية مدافع رضبوا عرشه سادس الجمعة يوم ويف

خالفه. وتولية باشا قبطان حسني بموت
وأبرز الصناجق، من أربعة وصحبته الباشا ملالقاة األلفي سفر أشيع عرشينه ويف
وغري وجبخانة وبقسماط ذخرية تشهيل يف وأخذوا إنبابة، جهة إىل الجيزة من الخيام

ذلك.
إىل الباشا تعدية وأشيع الرشقي، الرب إىل معه ومن األلفي عدى عرشينه رابع ويف
ورشعوا شربا، جهة إىل وخيامهم بعرضيهم انتقلوا الرشقي الرب إىل عدوا فلما املنوفية، بر

شلقان. يف العيش مخابز عمل يف
ببيت فأنزلوه فرمان، يده وعىل أفندي صالح ى يُسمَّ أغا بيان واحد حرض وفيه

أحد. به يجتمع وال بك إبراهيم كتخدا رضوان
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الزروعات وأكلوا البالد، عىل فرًدا له وفردوا منوف، ناحية إىل الباشا وصل غايته ويف
األرض. أنبتته وما

الناس عمايم وخطفهم األرنؤد عربدة من به حصل وما الشهر هذا وانقىض
تمكنوا وإذا عليها، خوًفا عمامته يربط مىش إذا اإلنسان كان حتى بالليل، وخصوًصا
األسواق إىل يذهب ملن ويرتصدون الدراهم، من معه ما وأخذوا ثيابه شلحوا أحد من
معهم ما فيأخذون واألبقار، واألغنام والزبدة الجبن لرشا السبت يوم يف إنبابة سوق مثل
فامتنع للبيع؛ ذلك من الفالحون يجلبه ما وينهبون السوق، إىل يذهبون ثم الدراهم من
تلتماية إىل وصل حتى السمن وغال وجوده، وقل خفية النادر يف إال ذلك عن الفالحون
قنطاره وِبيع الترب، من أعز فصار التبن وأما قباني، أرطال العرشة فضة نصف وخمسني
تلتماية الحملة سعر بلغ حتى الرومي الحطب وجود وعز ُوجد، إن فضة نصف بألف
وجلة البقمة مثل: للوقود، املعدة األمور وباقي األحطاب باقي سعر غال وكذا فضة،
يف بذلك يأتون فكانوا الفالحني؛ من ذلك لخطف األرنؤد ووقفت الذرة، وحطب البهايم
وخطفوهم، فرصدوهم ذلك األرنؤد وعلم األثمان، بأغىل ويبيعونه الغفلة وقت الليل آخر
رمضان، يَُصم لم وغالبهم البعض، بعضهم يف حتى الناس من كثري يف القتل منهم ووقع
أسهل إباحية، عليها يمشون طريقة وال مذهب وال به، يتدينون دين لهم يُعَرف ولم
منهم أخبث وهم وأمريهم، لكبريهم الطاعة وعدم الغري مال وأخذ النفس قتل عليهم ما

الجميع. دابر هللا فقطع
وأنواع واملغارم املظالم من والبحرية القبلية القرى يف األقاليم كشاف فعله ما وأما
كاشف سليمان وخصوًصا األقالم، به تحيط وال األفهام تدركه ال فيش والتساويف، الفرد

واآلخرة. والدنيا الدين يف العاقبة وحسن والعافية العفو هللا فنسأل باملنوفية، البواب

(١٢١٨ (سنة السبت بيوم شوال شهر استهل

حمام إىل منهم فهرب العسكر، من تالتة التفاح وكالة من تاجًرا رجًال تبع تانيه يف
وغريها، الدراهم من جيبه يف ما وأخذوا الحمام داخل وقتلوه خلفه فدخلوا الطنبدي،

شاتان. فيه ينتطح ولم ودفنوه تابوت يف وأخذوه أهله وحرض وذهبوا
ذلك. وغري القيرسيل حمام عند رجل أيًضا اليوم ذلك يف وقتل

وغريهم، إنكشارية كثرية عساكر وصحبته شلقان، ناحية إىل الباشا وصل وفيه
بها البحر يف مركبًا ستني نحو وصحبته مرص، من مطرودين خرجوا الذين من وأكثرهم

أيًضا. وعساكر ومتاعه أثقاله
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من يخرجا لم فإنهما والربدييس، بك إبراهيم عدا ما واألُمرا األلفي ركب وفيه
وأبقوا وأتباعهم، بك وأحمد عيل محمد أيًضا وخرج بشربا، مخيمهم إىل وذهبوا بيوتهما

منهم. طوايف بيوتهم عند
ُقتل امرأة، بسبب العسكر سواري بيوت جهة األرنؤدية بني مشاجرة وقعت وفيه

باألزبكية. أنفار خمسة نحو فيها
الناس فانزعج بأسلحتهم، العسكر من جماعة املدينة أبواب عىل أوقفوا تالته ويف
الدكاكني من وبضايعهم أمتعتهم ونقلوا والبوابات، الدروب وأغلقوا ذلك من وارتاعوا
دراهم، والخارج الداخل من يأخذون باألبواب الواقفون العسكر وصار اللغط، من وأكثروا

جيوبهم. يف ما ذلك بحجة فيأخذون أوراق؛ معكم لهم ويقولون جيوبهم ويفتشون
كاشف باب كل عىل فجلس املرصلية، الغز من بأجناد العسكر غريوا رابعه ويف
دراهم، به يمر ممن يأخذ الفتوح باب عىل الذي الكاشف فكان العسكر، من جماعة ومعه
أو جيبه يف ما منه أخذ زعبوط أو صوف جبة البس كان بأن الفالحني بزي كان فإن
جوخة البس أو الصورة ومجمل البلد أوالد من كان وإن فقريًا، كان إن أنصاف عرشة
عنه ويدفعوها أهله، عليه يسعى حتى حبسه أو فضة نصف بألف طالبه قديمة ولو
بعد بالغريب املعروف الربقية باب وقفلوا املحروقي، وباب الوزير باب وسدوا ويطلقه،

األموات. خروج بسبب تركوه ثم بالبنا، سده عىل عزموا كانوا أن
ويف قنديل، دكاكني تالتة وكل والوكايل البيوت عىل ليًال القناديل بوقود نُودي وفيه

ذلك. يف وشدد القناديل بسبب حوانيت عدة وسمر الوايل شق خامسه صبحها
قبال خيامهم ونصبوا شلقان، ناحية إىل األُمرا من معه ومن األلفي انتقل وفيه
ونصب املكان ذلك يف نزوله عن وكلموه الباشا، أتباع بعض إليه فحرض الباشا، عريض
الباشا يَسِع فلم ومحطتنا منزلتنا هذه لهم: فقال لهم، ودوسهم الخيام داخل يف الخيام
العثمانية. يف املرصلية فعلها حقارة أول كانت فهذه والتأخر، الخيام قلعهم إال وأتباعه
أخذوا األلفي خدم إن ثم البحر، جهة وعساكرهم بك وأحمد عيل محمد ونصب
الباشا أمرياخور فحرض الغيطان، بعض إىل بها فنزلوا الربسيم، عليها ليحملوا ِجماًال
فرجعوا وطردوهم، فنهروهم وأتباعه األلفي ِجمال فوجدوا أيًضا، الربسيم ألخذ بالِجمال
وأحرض الغيط، إىل رامًحا فركب إليهم، بالركوب كشافه بعض فأمر وأخربوه، سيدهم إىل
ورأس بالِجمال سيده إىل ورجع الباشا، صيوان قبالة رأسه وقطع الباشا أمرياخور
وأحرض فحنق الِجمال وأْخذ أمرياخور بقتل وأخربوه الباشا أتباع فذهب أمرياخور،

معه. وتكلم بك إبراهيم كتخدا رضوان
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تزل ولم الدولة عليكم وصالحت فعلت، ما معكم فعلت أنا كالمه: جملة ومن
تفعلون فأخذتم ههنا، إىل رست أن إىل تمويهاتك وأصدق أطاوعك وأنا ذقني، عىل تضحك
رضوان فالطفه وِجمايل، حملتي وتأخذون وترذلوني أتباعي وتقتلون الفعال هذه معي
األمور، يف يتدبرون وال العقول صغار هوال له: وقال إليه، واعتذر الجواب يف كتخدا
األلفي، أتباع إىل وأرسل يديه بني من خرج ثم واملسامحة، العفو شأنه أفندي وحرضة
املعروف يوسف بك عثمان إليه وحرض الباشا، وطاق إىل وردَّها الِجمال منهم فأحرض
األُمرا من أحد إليه يخرج ولم بخاطره وأخذا فقاباله شويكار، أغا وأحمد بالخازندار،

سواهما.
ولم منهم بقي من وكل العريض، إىل األرنؤدية العساكر بخروج نادوا خامسه ويف
عسكريٍّا شخًصا صادف كلما ذلك بعد الوايل وصار هدر، فدمه كبريه من ورقة معه يكن
ونهاًرا ليًال أماكنهم عىل ويتجسس عليهم يفتش واستمر وغيَّبه، عليه قبض ورقة غري من

متخلًفا. يجده من عىل ويقبض
عىل مر من كل وكذلك فيهم، املتداخلني غريهم من األرنؤدية تمييز ذلك من والقصد
بعضهم من تميزهم ألجل واألرنؤدية املرصلية بني باتفاق وذلك املدينة، بأبواب املتقيدين

غريهم. وخروج
القلعة. إىل باشا عيل أخا القبطان عيل السيد أطلعوا وفيه

من ينتقل ولم بك إبراهيم يخرج ولم شلقان، جهة إىل الربدييس خرج سادسه ويف
واألرنؤدية الجبل، إىل كذلك األُمرا وباقي األلفي، خيام موازاة عىل خيامه فنصب بيته
قبايل من وغريهم األرنؤدية وكبار عيل محمد إىل أرسل الباشا كان وقد البحر، جهة
يستميلهم اإلسكندرية، من خروجه قبل مكاتبات املشهورين البالد ومشايخ العربان
الخالف عىل استمروا إن ويخوفهم ويحذرهم بنرصته، قاموا إن ويمنيهم ويعدهم إليه

املتغلبني. العصاة وموافقة
واتفقوا بينهم، فيما ا رسٍّ املكاتبات عىل وأطلعوهم املرصلية إىل ذلك األرنؤدية فنقل
مرص، إىل حرض إذا معه القيام عىل باملوافقة األرنؤدية من املراسلة جواب رد عىل
املرصية واألرنؤدية أمامهم من وعساكره هو فيكون عليه، والسالم ملالقاته األُمرا وخرج
األُمرا أمر له وسهلوا بشلقان، واملوعد فيستأصلونهم، مواسطة فيأخذونهم خلفهم؛ من
خالف من إليهم املنضمني فمن ذلك بلغوا ولو ألًفا، يبلغون ال قلة يف وأنهم املرصلية،
األباليس، عىل تروج ومناسجات تدبريًا له ودبروا الباطن، يف معنا أيًضا وهم قبيلتهم،
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والقتال بالسباحة واملعرفة بالشجاعة املوصوفني من كذا قدر عسكره من يختار أن منها
الرشقي الرب إىل الربية بالعساكر يعدوا وأن البحر، يف قبالته السفن يف ويجعلهم البحر، يف

لهم. ذكروها صفة عىل معه الة والرَّجَّ الخيَّالة ويجعل كذا، مكان من
الرشقي، الرب إىل يعدي بأن ا رسٍّ مكاتبة األرنؤد له أرسل الرحمانية إىل وصل وملا

الرشقي. الرب إىل فعدى نصحهم يعتقد وهو ذلك، صواب له وبينوا
طابور، يف بينباشا كل وجعل طوابري، وجعلهم عساكره رتب شلقان إىل حرض فلما
بالبحر واملدافع العساكر من فيها بما املراكب وأوقفوا املدافع، ونصبوا متاريس وعملوا
والعساكر املرصلية األُمرا من معه بمن ذكر كما األلفي فخرج العريض، موازاة عىل
زفيتة إىل فتأخر ذلك من ا بدٍّ يجد فلم والتأخر باالنتقال الباشا إىل وأرسل األرنؤدية،
اإلفرنجي بك حسني تسلل الحركة تلك وقت ويف ومتاريسه، وطاقه هناك ونصب ونزل
بها، واحتاطوا الباشا مراكب عىل واستعلوا واملراكب، بالغاليني العساكر من معه ومن
بهم وذهبوا أرسى وأخذوهم مرص، جهة إىل وساقوهم واملدافع بالبنادق عليهم ورضبوا
مصطفى ى يُسمَّ وكبريهم املحاربني، العساكر من فيهم كان من قتلوا بعدما الجيزة إىل

أيًضا. أسريًا أخذوه باشا
كان رومية، وأسباب بضايع وصحبتهم التجار من كثرية أناس باملراكب وكان
دفعهم عدم يف وطمًعا ببضايعهم، ليصلوا املراكب يف فنزلوا بإسكندرية؛ عوقهم الباشا

ارتبك. فيمن وارتبكوا ك َ الرشَّ يف أيًضا فوقعوا الجمرك،
والعربان املرصيون به أحاطت زفيتة، بأرايض واستقر منزلته عن الباشا تأخر وملا
الحياة ومن خطفوه الدايرة من خرج من فكل بالرصد؛ العرضية ووقفوا حوله وتحلَّقوا
يسلم األلفي ولدكم حرضة له: فقال الكبري، كاشف عيل األلفي إليه وأرسل أعدموه،
هيئة وهذه لكثرتها املوجب وما بركابكم، املصحوبني العساكر هذه عن ويسأل عليكم
املختصني وخدمهم بأتباعهم إال يأتون ال الوالة أن القديمة والعادة املساملني، ال املنابذين
متوجهة العساكر هذه وإنما نعم فقال: بإسكندرية؟ وأنتم ذلك لكم ذكروا وقد بخدمتهم،
جماكيهم نعطيهم بالقلعة نستقر وعندما الخارجي، عيل باشا لرشيف تقوية الحجاز إىل
خربها القلعة فإن به، تقيمون العيني قرص لكم أعدوا إنهم فقال: ونرسلهم، ونشهلهم
العسكر وأما ذلك، يخفاكم ال كما لسكناكم تصلح فال أوضاعها؛ وا وغريَّ الفرنسيس
حتى هناك فيمكثون الحاج، بركة إىل ويذهبون عنكم ينفصلون بل معكم يدخلون فال
قحط يف البلدة وإنما منهم، خوًفا ذلك نقول ولسنا ونرسلهم، احتياجاتهم لهم نشهل
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بينهم ويقع األرنؤدية، مع حالهم يستقيم وال الطباع منحرفو العثمانية والعساكر وغال
كنت، حيثما إسكندرية إىل وأرجع أرحل إذًا فقال: ولكم، لنا والتعب الفشل يوجب ما
عندي لهم العساكر إن فقال: الرضر، لكم حصل ذلك فعلتم وإن يكون، ال هذا له: فقال
الربكة إىل وينتقلون لهم ندفعها معكم حسابي من أحرضوها كيًسا وثمانون أربعماية

قلتم. كما
إىل الباشا طرف من بك عابدي وحرض الجواب، بذلك األُمرا إىل كاشف عيل ورجع
الباشا إىل وذهب وخدعوه، وميلوه وكلمهم فكلموه اإلنكشارية، العساكر كبري وهو األُمرا
يف عندنا يحرض الباشا أن إما غد، يف وبينه بيننا إن له: كالمهم آخر فكان إليهم وعاد
فلم بك عابدي وانتظروا وبينه، بيننا الحرب وإما بمخيمنا، وينزل به املختصني جماعته
وثبطهم أصحابه مع الليلة تلك هو واشتغل وبينه بينهم العالمة وهي بجواب؛ لهم يرجع

عزايمهم. وحل
إىل وزحفوا طوابري، وجعلوها بعساكرهم املرصلية األُمرا ركب الصباح أصبح فلما
ِلَم وقالوا: يتحركوا، فلم واملحاربة بالركوب عساكره فأمر جهة، كل من الباشا عريض
ولم آخرهم، عن أخذوا البحريون وإخواننا بذلك، فرمان معك وليس باملحاربة تأمر

الوجه. هذا عىل املرصيني بحرب لنا طاقة وال نفقة، وال جامكية تعِطنا
األُمرا، إىل وذهب خاصته، يف ركب الضيق، الوقت ذلك يف له خذالنهم تحقق فلما
كتخدا ورضوان الخازندار، بك عثمان صحبة وأرسلوه فاستقبلوه وأثقاله، خيامه وترك
إليه وحرض الربدييس، خيام عند له أعدوها خيام إىل شويكار، أغا وأحمد الربديىس،

الديوان. خدم أرباب وباقي والوايل حوالة وكاتب الجاويشية كتخدا
وينظموه، ويرتبوه ليفرشوه العيني قرص إىل وفراشينه خدمه بعض وذهب
الباشا لوازم من بصحبته كان وما املراكب، يف كان الذي باشا مصطفى وأحرضوا

الباشا. مع األُمرا صلح وأُشيع املذكور، القرص إىل
فلما جماكيهم، ليعطيهم فطلبهم الباشا، عسكر كبار إىل أرسل األلفي إن ثم
السابقة، الفتن يف املطرودين من ستة منهم عرف — سبعة وعدتهم — عنده حرضوا
أطلقناكم لهم: وقال ولعنهم فوبخهم باشا؛ بعيل سمعوا ملا إسكندرية إىل ورجعوا داروا
أعناقهم برضب أمر ثم بثأركم، لتأخذوا عدتم وكأنكم وسفرناكم، عنكم وعفونا وعتقناكم
إىل حرضوا الذين من يكن لم فإنه سابعهم، عدا ما البحر يف وُرموا ذلك، بهم ففعل

مرص.
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الباشا متاع وأحرضوا األرنؤد، مع وتركوه فيه فشفع معه عيل محمد وتعارف
فرحلوا بالرحيل، العساكر أوليك وأمروا األُمرا، عريض إىل عرضيه من وطبلخانته وحملته
وحرض الرشقية، إىل نزل كان وقد األلفي، بك وصالح األلفي، الوشاش بك حسني مع
العسكر مع خشداشينه مع رجع ثم العربان، من جملة وصحبته الباشا وصول عند
ألفان وعدتهم بهم، فعل ماذا أعلم وهللا الصالحية؛ إىل ليوصلوهم بلبيس رشقية إىل

وخمسماية.
إىل باملوكب الباشا ركوب وأُشيع ثامنه، يف السريج منية إىل والباشا األمرا وانتقل
الطواحني خيول املحتسب وجمع عارشه، االتنني يوم بوالق طريق عىل العيني قرص
فلم ذلك وانتظروا الفرجة، ألجل بوالق جهة إىل اليوم ذلك يف الناس من كثري وخرج
وصل املذكور األربع يوم كان فلما عرشه، ثاني األربع يوم إىل أخروه إنهم وقيل: يحصل،

الباشا. مع والركوب بالحضور الوجاقات الختيارية التنابيه صبحها يف
إىل وسفروه الباشا أركبوا أنهم األخبار تواترت الكربى، الضحوة وقت كان فلما
عثمان إليه أرسل األُمرا، مخيم إىل حرض ملا أنه خربه من وكان والصالحية، بلبيس جهة
نصفية وألف بهدية — بالغرباوي املعروف — كاشف رضوان كتخداه الربدييس بك

والطفه. السالم وبلغه ذهب،
إن للدولة: قلت مرص والية قلدوني عندما أنا األُمرا: من حرض وملن له الباشا وقال
حرضت عندما جميًال عنقي يف لهم ألن املرصلية؛ األُمرا عن والرضا العفو حوايجي أول
الحظ غاية يف طويلة مدة معهم وأقمت وأكرموني، فآووني طرابلس، من هاربًا إليهم
عرشتهم ينسون وال ذلك، له يراعون أيًضا بأنهم فأجابوه معروفهم؛ أنىس وال واإلكرام
إال يأتنس وال كاألخوين، معه كان فإنه بك؛ مراد لسيدهم صداقته وخصوًصا معه
والعربان األرنؤد بمكاتبة وقع ما منه وقع ولو وغريه، الصيد إىل معه وركوبه بمجالسته
أجلسوه التي بالخيام أيام تالتة وأقام اليوم. أوالد ونحن كان، قد يش هذا فقال: وغريهم؛
به يجتمع ولم طعامه، من والعشا الغدا يف طعاًما له ورتب الربدييس، عريض يف بها
شويكار، أغا وأحمد بالخازندار، املعروف يوسف بك عثمان سوى الكبار األمرا من أحد

الخدم. وأرباب
عريض يف بها بات التي الليلة يف أن ذكروا أنهم فهو عليه، نقموه الذي الذنب وأما
وانزعج الخيول فصهلت برسعة يعدو فرس عىل فارس خيامه من خرج كان الربدييس
أن أراد حرامي لعله فقال: ذلك، عن الباشا فسألوا يلحقوه، فلم خلفه وجروا العريض،

هاربًا. وخرج شيٍّا يرسق
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له: فقيل عنهم، فسأل املسلحني، املماليك من عدة حوله أجلسوا ذلك، حصل فلما
البساتني بناحية ان هجَّ عىل قبضوا إنهم ثم الرساق، من املحافظة بقصد جلوس إنهم
حسن بك عثمان إىل خطابًا الباشا من مكاتبات معه وجدوا أنهم زعموا قبيل، إىل مسافر

ذلك. ونحو مرص بإمارة ويعده له، معينًا ليكون مرص إىل الحضور يطلبه بقنا
بالجلوس لهم وأذن عليه، فسلموا الجماعة إليه حرض املذكور، األربع يوم كان فلما
رضوان فتكلم خريًا؛ وقال: الباشا لهم فنظر بعضهم، إىل ينظرون سكوت وهم فجلسوا
نعم، قال: معنا؟ خاطره وَصَفا أفندينا حرضة مع اصطلحنا ألسنا وقال: الربدييس كتخدا
مكاتبة أرسلتم لعلكم قال: ال، قال: ذلك؟ قبل مكاتبة ألحد حرضتكم من وقع هل له: قال
مما هذا نعم، قال: رآه فلما إياه، وناوله مكتوبًا له فأخرج أبًدا؛ ذلك يكن لم قال: قبيل، إىل
البساتني، جهة به املسافر الهجان مع أمِس وجدناه إنا له: فقالوا بإسكندرية؛ كتبناه كنا
متفكًرا فسكت (البساتني)؛ قريب وتاريخه ساعته يف الجهة بتلك املحافظون عليه قبض
غزة إىل فقالوا: أين؟ إىل فقال: «تفضلوا»، يعني «بريون» وقالوا: أقدامهم عىل فقاموا
لم أنهم حتى يبديه، عذر وال يقوله لكالم يمهلوه ولم ذلك، بعد معك لنا أمان ال فإنه
ويف له، وأركبوه املماليك لبعض فرًسا له قدَّموا بل به املختص، مركوبه ملجي يمهلوه
صحبني إن لهم: فقال انتظاره، يف وقوًفا معه للذهاب املستعدِّين األُمرا رأى ركوبه حال
وسار ذلك إىل فأجابوه والرتحال، الحط يف عني متباعدين يكونون لهم فقولوا منكم أحد

الرشط. عىل بك إبراهيم صهر بك وسليمان املنفوخ، بك محمد معه
ينتظرون الطحانون وكان للركوب، أعدُّوها كانوا التي الطواحني خيول أتباعه وركب
الطحانني، عقول طارت سفرهم تحقق فلما خيولهم، ويأخذون الركوب ينقيض متى
هاهي دونكم، لهم: فقال البلد، مطاحن عطل إليه يشكون الربدييس صيوان إىل وذهبوا
وأنزل أفراسه، أو فرسه يف طحان كل ومسك خلفهم فَجَروا فخذوها؛ اذهبوا أمامكم،
صاروا ألنهم منعهم؛ عىل يقدروا ولم بخيولهم، مرسورين ورجعوا وأخذوها راكبها عنها

ِجماًال. بدلها وركبوا مقهورين أذالَّ
ركوبه وأُشيع متاعه، وغالب وطقمه ومهاترته الباشا طبلخانة الربدييس وحجز
وأكابرهم األرنؤدية والعساكر األُمرا فدخل عرشه، ثالث الخميس يوم وأصبح وذهابه،
(شفت) اإلفرنجي بك حسني وركب والزمور، الطبول وخلفهم مرسورون فرحون وهم
وعىل الفرنسيس، طبل مثل بطبلهم به املختصون العسكر وأمامه باليهودي، املعروف
نوبة الربدييس وخلف وتكرور، وأروام نصارى وهم أصفر، نحاس من (برانيط) روسهم
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عرضيه من ركب بل معهم األلفي يدخل ولم ويزمرون، يطبلون معهم ومهاترته الباشا
أناًسا منهم وقتل غفلة حني عىل فطرقهم بالجزيرة، بيل عرب إىل فذهب وكشافه، بأُمرايه
أكثرهم وحرقوا بلًدا، عرشين ونحو وأجهور زفيتة أيًضا ورضب ونجعهم مواشيهم ونهب
اغرتوا والعربان البالد مشايخ كاتب الباشا كان ملا أنه بسبب ومتاعهم؛ زرعهم وأخذوا
وأسمعوهم وطردوهم وأتباعهم املرصلية حق يف قبحوا منهم بالقرب حلَّ وعندما به،
تحامل فأوجب األلفي، بك صالح عىل وتعصبوا الرشقية عربان وقامت الكالم، أفحش

الباشا. أمر من فرغوا عندما به جازوهم حتى عليهم املرصلية
بعد جزئي للقمر خسوف حصل — عرشه رابع الجمعة ليلة أعني — ليلة تلك ويف
إال ساعة سابع يف وانجىل وثلث، أصابع أربع املنخسف ومقدار الليل، من ساعة رابع

يسريًا. شيٍّا
من كاشف واحد صحبة تذكرة السادات شيخ إىل الربدييس أرسل اليوم ذلك ويف
وأبقى مخدومه إىل فرجع بلطف وردَّه فالطفه سلفة، ريال ألف عرشين يطلب أتباعه
بالعود وأمره حاجتة قضا غري من الرجوع عىل فوبخه العسكر، من جماعة الشيخ ببيت
فأزعجوا العسكر، من أخرى جماعة وصحبته الليل من ساعة خامس يف إليه فعاد ثانية،
قلة يعملوا ال أن تأمرهم املعينني إىل بك إبراهيم ابنة هانم عديلة وأرسلت البيت أهل
الربدييس، إىل بك خليل وأرسل لذلك فاهتم بجواره، منزله ألن أبيها؛ إىل وأرسلت أدب،

املعينني. ورفع وسعي عالج بعد ذلك عن فكفه
بصحبة ذهبوا الذين األُمرا من ومكاتبات أخبار وصلت عرشينه، الخميس ليلة ويف
ونصف العشا بعد كثرية مدافع فرضبوا بالقرين، الباشا بموت فيها يخربون الباشا
وكان ليًال، معه بمن يكبسهم أن أراد الباشا أن املراسلة يف ذكروه ما ومضمون الليل،
وقعت كبسوهم فلما منهم، فتحذروا وأخربهم إليهم فحرض بالرتكي، يُعرف سايس معهم
املنفوخ وانجرح املنفوخ، بك محمد وخازندار املماليك من عدة منهم وقتل محاربة بينهم
فُقيض صاحب له ليس والليل قصد، غري من وصاحبه الباشا وأصيب بليًغا، جرًحا أيًضا

عليه.
إىل بالحضور أمانًا لنا ترسلون وإنكم مسطوًرا، الكتاب ويف مقدوًرا، ذلك وكان
بصحبته كان معه سافروا ملا أنهم والواقع قالوه، ما هذا الصعيد؛ إىل ذهبنا وإال مرص،
الصالحية إىل نجعت قبله سافرت كانت التي والعساكر غري، ال نفًسا وأربعون خمسة

املرصلية. األُمرا وخلفه املغاربة عسكر أمامه وكان هللا، شاء حيث وذهبت
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مشاجرة، الخدم مع املغاربة عمل هناك ونزلوا القرين أرايض إىل وصلوا فلما
الباشا فصار خلفهم، من املرصلية األجناد فقامت بالسالح، تضاربوا أن إىل وجسموها
الوادي إىل نفًسا عرش أربعة أتباعه من ففر بالقتال، عليهم والتحموا الوسط يف معه ومن
بعُض الباشا ورضب الروح، حالوة من منهم قريبة ساقية يف بأنفسهم َرَمْوا عرش وتالتة
الثمانية وباقي وكتخداه بك حسن أخته ابن معه وُقتل فأصابته، بقرابينة منهم املماليك
معي إن فالن، يا عرضك يف له: فقال األمريين أحد رأى رمق وبه الباشا سقط فلما عرش،
ذلك أعطى ذلك انقىض فلما مرميٍّا، ترتكني وال وادِفنِّي فيه نِّي فكفِّ الخرج بداخل كفنًا
قتالهم إىل اذهب له: وقال عليه أوصاه الذي الكفن وأعطاه دنانري العرب لبعض األمري
من عظيمة لحيته الذي هو فقال: أعرفه، ال أنا فقال: تربة، يف وادفنه فكفنه الباشا وخذ

أمرهم. وانقىض فيها واَرْوهم حفًرا لباقيهم وحفروا أمره كما ففعل دونهم،
وسو فعله وبال ذلك وكل للواقعة، املشاهدين البالد تلك أهل بعض أخبار هذه
املرصيني األُمرا من مرادي بلغت إن لعسكره: قال أنه بلغنا فلقد ضمريه، وخبث رسيرته
شيتم، ما بها تفعلون أيام تالتة والرعية املدينة لكم أبحت وباألرنؤد، بهم وظفرت
ومصادرات والظلم الجور من بها إقامته مدة باإلسكندرية فعله ما ذلك عىل والدليل
وترذيله والفسق، والخطف بالجور عليهم عساكره وتسلط وبضايعهم، أموالهم يف الناس
مذكور أََجلُّ هو الذي املسريي محمد الشيخ ي يُسمِّ كان أنه حتى لهم، وإهانته العلم ألهل
إلهانتهم. قصًدا رجليه ومد اتَّكا جالًسا وكان أمثاله مع عليه دخل وإذا ر، باملزوِّ الثغر يف
محمد مملوك الجزاير من أصله كان أنه ومخترص املذكور املرتجم باشا عيل وخرب
حسني إىل بمراسلة أرسله صهره مكانه وتوىل باشا محمد مات فلما الجزاير، حاكم باشا
باشا، قبطان عند ومذكوًرا للدولة مملوًكا عيل بالسيد املعروف أخوه وكان باشا، قبطان
ويرقا، فرمانات وأعطاه طرابلس والية باشا قبطان فقلده بذكره فنَوَّه الريالة، ومتويل
صاحب باشا حمودة أخو وهو متوليها عىل وأغار ومراكب جيوًشا له وجيَّش إليها فذهب
طرف من متوليها أنه لعلمهم أهلها بمخامرة ملكها حتى شهور عدة وحاربه تونس،
عىل املذكور باشا عيل استوىل فلما بتونس، أخيه عند باشا حمودة أخو وهرب الدولة،
النسا وهتك النهب من التمرلنكية من وأقبح أشنع بها ففعلوا لعسكره؛ أباحها طرابلس
ثم عسكره، بني وفضحهن أرسى وأخذهن متوليها حريم وسبي والفجور، والفسق
املنفصل إن ثم أموالهم، وأخذ البلد أهل عىل وفرد التجار أموال وأخذ باألموال، طالبهم
له املغرضون معه وقام املحارصة، أشد وحارصه طرابلس إىل ورجع جموًعا وجمع حشد
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بما املراكب إىل نزل نفسه عىل الغلبة رأى فلما باشا، عيل من واملقروصون البلدة أهل من
الرهاين، شبه األعيان أوالد من جميلني غالمني معه وأخذ والذخاير، األموال من جمعه
حسنًا منزًال وأنزله فأكرمه بك مراد إىل واْلتََجا مرص إىل وحرض إسكندرية إىل وهرب

به. خصيًصا وصار بالجيزة، عنده
ألن الدولة؛ يف ممقوتًا صار أنه ِعلُمه القبطان إىل يرجع ولم مرص إىل مجيه وسبب
وربما وسلبوه مقتوه يفلح، ولم والية يف أمريًا روا أمَّ إذا أنهم العثمانيني دولة قواعد من

مال. ذا كان إذا وخصوًصا قتلوه،
رشوان عند ذخايره وأودع القلزم، من وألف ومايتني سبع سنة يف املرتجم حج ثم
ووصل بالحجاز كان وملا بالدهما، من بينهما لقرابة الفيوم بكاشف املعروف كاشف
وعرَّفوه الشامي الحاج أمري إىل ذهبوا الغالمان، وصحبته ورأوه الطرابلسية الحجاج
حصة يف أتباعه من جماعة معهم فأرسل الفاحشة، بهما يفعل وأنه الغالمني وعن عنه
الطرابلسية فسبه الغالمني، أحد ومعه راقًدا فوجدوه غفلة، حني عىل عليه وكبسوا مهملة
منه وأخذوا وأهانوه، بالًغا جرًحا وجرحوه بالسالح، ورضبوه لحيته وقطعوا ولعنوه
البحر من مرص إىل رجع ثم الحاج، أمري جماعة من جماعة لوال يقتلونه وكادوا الغالمني
إىل الفرنسيس حرض أن إىل سنوات ست عن زيادة بك مراد عند منزلته يف وأقام أيًضا،
وذهب معهم انفصل ثم وغريه، قبيل يف معهم وتغرَّب األُمرا مع فقاتل املرصية، الديار
إىل بمكاتبات الكرسة بعد باشا يوسف الوزير فأرسله الشام، إىل وسار الجبل خلف من
وأخرجوه. باشا محمد عىل العسكر وقامت الحوادث هذه وقعت حتى يزل فلم الدولة،
العثمانية الدولة حبل بقاء ظن عىل مرص والية فطلب إسالمبول، إىل الخرب ووصل
من عظيًما قدًرا نفسه عىل وجعل واألرنؤد، باشا طاهر إال بها وليس بمرص، وأوامرها
الينكجرية وطرد باشا، طاهر وموت األمر انعكاس وبلغه إسكندرية إىل ووصل املال،
ويصطاد أمًرا يدبر أن فأراد البلدة، من وتمكُّنهم للمرصلية األرنؤد طايفة وانضمام
ولم التدابري تنفعه فلم مؤيدة، ومنقبة مجددة سلطنة بذلك فيحوز بالغراب؛ العقاب
يعلم ولم أنفه، مارن بيده والجادع بظلفه، حتفه عىل كالباحث فكان املقادير، تسعفه

فراعنة. وكادت جبابرة قهرت كما القاهرة أنها

اج��ت��ه��اُده ع��ل��ي��ه يَ��ج��ن��ي م��ا ف��أوُل ل��ل��ف��ت��ى ال��ل��ِه م��ن ع��وٌن ي��ك��ْن ل��م إذا
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بالعربي الكالم قليل أشقرهما، والشوارب اللحية عظيم اللون أبيض صفته وكان
والخالعة. اللهو يحب

بما ونَُظَراُه بك شاهني إىل مكاتبات بك ومحمد بك سليمان وأرسل أمره انقىض وملا
منهما امتناع بعد أمانًا لهم فكتبوا والربدييس، بك إبراهيم من أمانًا له يأخذوا وأن ذُكر،

قتله. يف منهما التفريط عىل والتأسف والغضب التغري وإظهار
الذي باشا قابجي أغا صالح وأحرضوا ديوانًا، عملوا املذكور الخميس يوم ويف
يتضمن وهو معه، الذي الفرمان َوَقُروا بك إبراهيم كتخدا رضوان ببيت ونزل أوًال حرض
الجمارك من باشا عيل ذكره كان ما فيها وليس غري، ال املعتادة واألوامر باشا عيل والية
يف ونصايح كلمات بعض وذكر املجلس، ذلك يف األمري الشيخ وتكلم وغريه، وااللتزام
من املتأمرون األُمرا وشكا والخراب، الدمار من عليه يرتتب وما الظلم وترك العدل اتباع
وأنه البالد، عىل وجورهم األقاليم يف النازلني الكشاف وتعدِّي البعض، بعضهم أفعال
إرسال عىل الحال فاتفق بنفقاتهم، يقوم ما وحصصهم التزامهم من لهم يتحصل ال
يف أنزلوه فإنهم باشا مصطفى وأما البالد؛ عن والكف بالحضور للكشاف مكاتبات

هللا. شاء حيث إىل وسفروهم العيني بقرص كانوا الذين الباشا أتباع مع مركب
هناك عمره الذي قرصه يف فأقام القديمة، مرص إىل رسحته من األلفي وصل وفيه
من باملنهوبات أتباعه ودخل الجيزة، إىل عدى ثم يومني — البارودي قرص وهو —
لعدم والشعري والفول األخرض بالقمح محملة الِجمال ومعهم واألغنام، واألبقار الِجمال
الغلة، خالف يجدوا لم رجوعهم ويف ذهابهم، حال يف وجدوه ما رعوا فإنهم الربسيم؛

فعلوه. ما ربك شا ولو الِجمال، عىل باقيها وحملوا فرعوها
النارصية من بالقرب التكرور وعسكر األرنؤدية بني معركة وقعت عرشينه تاني ويف
واستمروا أنفار، بينهم وُقتل رصاص بنادق بعضهم عىل ورضبوا برسيم، حمل بسبب
الطرقات. يف لبعضهم يرتصدون وهم أيام، سبعة نحو البعض بعضهم مضاربة عىل

خطابًا الططر مع الدولة من وصل فرمانًا وَقُروا ديوانًا عملوا عرشينه خامس ويف
الوهابيني، ملحاربة الحجاز إىل وسفرهم عسكري، آالف أربعة بتشهيل واألُمرا باشا لعيل
بغداد جهة من باشات أربع وجهوا وأنهم الحرمني، إىل غالل أردب ألف تالتني وإرسال
ذلك فإن لذلك، والتوجه باالستعداد فرمانًا له أرسلوا الجزار باشا أحمد وكذلك بعساكر،
بعض وفيه والرتفق، الكالم من ذلك وأمثال اإلسالمية الهمم إليه تتوجه ما أعظم من
تبذلوا عندكم متيرسة تكن لم وإن الغالل، من املطلوب لتنجيز واملروة بالحسب القول

الواقع. بالسعر املريي طرف عىل بأثمانها والجهات النواحي من تحصيلها يف الهمة
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القايض، ونايب كتخدا، ورضوان أفندي، صالح باشا عيل مخلفات لضبط تقيد وفيه
وباشكاتب.

حرض اليوم هذا ويف الرشقية، إىل الباشا بصحبة توجهوا الذين األُمرا حرض وفيه
عليه، هم ما عىل وأعوانه وأثقاله خيامه وترك باملنوفية كان الذي البواب كاشف عثمان

أتباعه. من قلة يف وحرض
سكانًا وأخرجوا أخرى، جهة إىل السباع قناطر ناحية من التكرور عسكر نقلوا وفيه
وطبجية. عساكر بها وأسكنوا مواطنهم من وأزعجوهم النارصية، جهة دورهم من كثرية
وهذا كان، كما أيوب بك عيل بيت إىل القلعة من القبطان عيل السيد أنزلوا وفيه
كما برشيف وليس مملوك وأصله — ذكر كما — املقتول باشا عيل أخو هو عيل السيد
لغة من منقولة هي بل للرشيف، خاص وصف أنها سيد لفظة من الفهم إىل يتبادر

السيادة. وصاحب املالك بمعنى بالسيد األمري عن يعربون فإنهم املغاربة،
يف وأُشيع هيئة، غري من مطويٍّا القلعة من الحاج محمل أنزلوا عرشينه سادس ويف
الرأي واتفق املماليك، من وطايفة الكشاف أحد صحبة بك إبراهيم بيت إىل دورانه الناس
الكسوة ومعه مستحفظان، جاويش محمود صحبة القلزم بحر طريق من سفره عىل
فلما ومتاعهم، ودوابِّهم بِجمالهم القبلية الجهة حجاج من الكثري حرض وكان والرصة،
لعدم األثمان بأبخس بالرميلة ودوابَّهم ِجمالهم باعوا املعتاد، حكم السفر عدم تحققوا
يف بمرص أقاموها التي األيام يف أيًضا قاَسْوه وما السنة، بطول كلفوها بعدما العلف

والتوهم. االنتظار

(١٢١٨ (سنة القعدة ذي شهر

من األرنؤد عسكر من معه ومن قبطان حسني أنزلوا فيه االتنني، بيوم استهل
السكان أخرجوا بعدما بها وسكنوا بوالق إىل فذهبوا األربعماية نحو وكانوا القلعة،
بخدمة املتقيدين الطبجية سوى أجناسهم من بالقلعة يبَق ولم عنهم، بالقهر دورهم من

املرصلية.
مرص دفرتدارية قلَّده أنه وأُشيع خلعة، رضوان كتخداه بك إبراهيم ألبس وفيه
جزا بذكره وتنويًها له إكراًما وذلك األلفي؛ وكذلك أيًضا، عليه فخلع الربدييس إىل وذهب

عليه. وتحيله بالباشا ومجيه فعله
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يخرب رشيد حاكم الربدييس بك يحيى من مكاتبات وصلت خامسه الجمعة ليلة ويف
أبي عىل طلع وقد تالته، األربع يوم رشيد ثغور إىل الكبري األلفي بك محمد بوصول فيها
أيام. ستة برشيد اإلقامة وقصده املذكور، األربع يوم يف رشيد إىل ثم إدكو إىل وحرض قري
وكذلك الغروب، بعد كثرية مدافع ورضبوا شنًكا، عملوا األخبار تلك وصلت فلما
وبيت القديمة ومرص الجيزة من الجهات: جميع من النهار طلوع ويف العشا بعد
وأضمروا والتقادم، الهدايا تشهيل يف ورشعوا والفرح، البرش وأظهروا والقلعة، الربدييس
بحضوره، وخمولهم عليهم لرياسته حسًدا املتآمرين ولجماعته له و السُّ نفوسهم يف
العسكر، كبار مع أمرهم وبيَّتوا بينهم فيما وتناجوا حقدهم وكتموا حفايظهم فهاجت
األلفي بقتل فيه يأمره رشيد حاكم تابعه بك يحيى مملوكه إىل كتابًا الربدييس وأرسل
صهر بك وإسماعيل املنفوخ بك ومحمد بك شاهني وعدى املنيل، إىل هو وركب هناك،
ليستعدوا خيامهم ونصبوا األحد، ليلة الجيزة بر إىل اإلبراهيمي بك وعمر بك إبراهيم
الوشاش بك حسني قبلهم أيًضا وعدى الصغري، األلفي صحبة الليل آخر من السفر إىل
حسني إىل أرسلوا الليل من ساعة خامس يف كان فلما منهم، بحري خيامه ونصب األلفي
من ومشاعل بخيول تأتي منهم جماعة رتبوا وقد مماليكه مع فحرض إليهم، يطلبونه بك
أخوك وهاهو للمالقاة، الوقت هذا يف راكبون فإننا الخيول؟ أين له: فقالوا القرص، جهة
ولم ذلك صحة يف يَُشكَّ فلم والخيول املشاعل فرأى فنظر مقبل، وهو ركب قد األلفي
بفرسه، ويأتوه ويركبوا خيولهم إىل يذهبوا أن مماليكه فأمر له، خيانتهم بباله يخطر
وأرسلوا بينهم وقتلوه وغدروه فعاجلوه فرسه، ينتظر وحده هو وبقي ذلك، إىل فأرسعوا

بالخرب. الربدييس إىل
بمكان وكمنوا ليًال، الجيزة قبيل عدوا واألرنؤدية بك وأحمد عيل محمد وكان
القرص إىل حرضوا ذلك علموا فلما بينهم، الدم وقوع ويتحققون اإلشارة ينتظرون

املدافع. توايل فعطل أيًضا مخامًرا األلفي طبجي وكان به، وأحاطوا
أيقظه من األلفي إىل فحرض الليل، آخر إىل القرص عىل األُمرا ترتيب يف واستمروا
فلم الطبجي وطلب للحرب االستعداد فأراد بالقرص، وإحاطتهم بك حسني بقتل وأعلمه
وخرج الحارضين جماعته يف وركب بالتحميل فأمر باملدافع، فعل بما وأعلموه يجده
حتى ملقتني مقدار وساروا املذكورون األُمرا خلفه فركب مقبًال، وسار الغربي الباب من
القرص. من خروجه يظنون يكونوا لم ألنهم كثرية؛ خيول معهم يكن ولم خيولهم، تعبت
دخله القرص من وخرج األلفي ركب عندما ألنه بالنهب؛ أتباعهم أكثر واشتغل

وغريها. والفرش واألمتعة األثقال من فيه ما ونهبوا واألجناد، العسكر
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فذهبوا ومقدميه، أتباعه من كثري وكذلك بالجيزة، ساكنًا غايل املعلم كاتبه وكان
عن الجيزة دور نهبوا ثم األموال، من املذكور كاتبه عند ما وأخذوا فنهبوها دورهم إىل
فعلوا ما مثل وفعلوا النسا، ثياب عروا حتى حقريًا وال جليًال بها يرتكوا ولم آخرها،

بدمياط.
الرصاخ سمعوا أنهم إال ذلك، من شيٍّا يعلمون ال األحد يوم باملدينة الناس وأصبح
وحرية، تعجب يف الناس فصار الجيزة، برب ُقتل إنه وقيل: التبانة جهة بك حسني ببيت
لم اليوم غالب وظلوا منها، أسبابهم ونقلوا دكاكينهم يفتحوا ولم رواياتهم واختلفت

بيته. أهل رصاخ من إال بك حسني قتل رس يعلموا
وأحرض الخرب، عن إليه يدخل من ويسأل بيته، يف جالس بك وإبراهيم وقع ذلك وكل
اليوم ذلك معهم واشتغل والكتبة، الرصة وصرييف باملحمل للسفر املعني جاويش محمود

ذلك. ولوازم وحسابها الرصة مال عدِّ يف
إىل الجمالية من به فمروا للفرجة، الناس فاجتمع باملحمل املرور أُشيع العرص وبعد
قراميدان إىل وأُمراه بك إبراهيم ركب تامنه االتنني يوم وأصبح الغروب، قبل قراميدان
إىل األعظم الشارع من به فمروا العادة، عىل للفرجة الناس واجتمع املحمل، وسلم
أربعماية معه للذهاب وعينوا وأشاير، وطبل قليلة، أناس يف الكسوة وأمامه العادلية

األرنؤد. عسكر من نفًرا وتالتني جامكية لهم رتبوا الحجاج من مغربي
رشيد إىل حرض ملا فإنه الكبري، األلفي أمر من كان ما وأما هؤالء، من كان ما هذا
به، يليق وما وطعاًما شنًكا له وعمل بك يحيى قابله — تقدم كما — تالته األربع يوم
ببيت ونزل نسرتيح، حتى أيام ستة اإلقامة أريد له: فقال برشيد، إقامته مدة عن وسأله
عرش، ستة تتمة وجوخداره مماليكه خاصة إال معه يكن ولم التاجر، هللا عبد مصطفى
بذلك. يرَض فلم مالقاته، إىل األُمرا ليأتي مرص إىل الخرب إرسال يف بك يحيى فاستأذنه
الرواحل، من مراكب أربع يف أمتعته وأنزل واحدة ليلة إال برشيد يقم لم إنه ثم
النيل، مراكب إىل املتاع بتنقيل وأمر القنصل، «البطرويش» بيت إىل الليل آخر وانتقل
مرص، إىل وسار به هو نزل الشكل، مليح اإلنكليز صناعة من غرابًا البطرويش له وأهدى
ويأبى الجيزة، يف يجدونه يصبحون الخرب يصلهم فعندما بغتة، الحضور قصده وكان
بحضوره الخرب وصل وملا لنجاته، سببًا تأخريه وكان الريح، يسعفه فلم يريد ما إال هللا
والقنجة الذهبية يف وأرسلها االحتياجات، بحض الصغري األلفي له جهز الشنك وعملوا
يوم من الظهر بعد وانحدروا بوالق من فنزلوا وخالفه، حسن محمود الخواجا صحبة
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البواب كاشف سليمان إليه حرض أصبح فلما الليل، نصف نادر عند به فاجتمعوا السبت،
العىل. منوف إىل معه ورجع وقابله،

النهار طلوع بعد منها وسار الحمام، ودخل هناك وبات األحد، يوم هناك فأقام
من عدة فالقاه الظهرية إىل سايًرا يزل فلم الريح، ملخالفة باللبان املراكب يسحبون وهم
عليه فردوا عليهم فسلم الرتعة، مضيق يف مراكب أربعة يف إليه املوجهة األرنؤد عسكر
األلفي، نريد فقالوا: تريدون؟ أين لهم: وقال بالرتكي، أتباعه بعض فسألهم السالم،
فنقلوه الخرب، فأعلموهم بعضهم مع املالحون تالغى ثم فسكتوا األلفي؛ هو ها لهم: فقال
معي، ذلك يفعلون إخواننا أن يصح وال يكون، ال يشء هذا وقال: ذلك فكذب األلفي إىل

العسكر. وبني بينهم حادثة ولعلها راحتنا، ألجل سنة وتغربت سافرت وأنا
عن متأخًرا وكان البطرويش، له قدمه الذي الغراب أدركت منهم طايفة إن ثم
ذلك، يفعلون فرآهم ونظر بذلك فأخربوه املتاع، من فيه ما وأخذوا إليه، فصعدوا املراكب
رجوعه ينتظر ولم وأمرهم، شأنهم عن ليستخرب األتراك من معه من بعض إليهم فأرسل
الخواجا وصحبته املماليك مع القنجة إىل الحال يف ونزل بالحزم أخذ ولكنه بالجواب
خرجوا حتى يستحثهم وهو ذلك، ففعلوا املقاذيف يمسكوا أن وأمرهم حسن، محمود
الربدييس، تابع باشا رساج وفيهم سفينتني يف أخرى طايفة فالقاهم البحر، إىل الرتعة من

إياه. يظنوه لم وكأنهم عنه هللا فأعماهم عنهم بعيًدا وكان
وأعلمه ساٍع رجل إىل فنظر الشهابية، شربا إىل وصل حتى السري يف يَِجدُّ يزل ولم
إىل وطلع الخرب تحقق ذلك فعند الواقع، يخرب البواب كاشف سليمان بيت من مرَسل أنه
محمود الخواجا عنه وتخلف أقدامهم عىل املماليك مع ومىش القنجة، بتفريق وأمر الرب
نجع إىل ودخل قرنفيل، ناحية إىل وصلوا حتى السري يَِجدُّون يزالوا فلم بشربا، حسن
وأصحبت فرًسا وأركبته دعوته، ولبَّت فأجارته منهم امرأة إىل واْلتََجا الحويطات عرب
مشاة، معه واملماليك ليًال الخانكة قرب إىل وسار معهما وركب هجانني، شخصني معه
فاشتغل به فاحتاطوا إبراهيم، سعد له يقال وكبريهم بيل، عرب من جماعة فقابلهم
األجناد فسمع ومىض الجبل، ناحية إىل الهجانة مع وسار فرتكهم بحربهم املماليك
فأرسعوا واملماليك، العرب بني البنادق صوت — الربدييس وفيهم — منهم القريبون
َمن الربدييس فأمر الساعة، وفارقنا معنا كان إنه فقالوا: سيدهم عن وسألوهم إليهم
فليقتله أدركه من وكل الطرق، يف ويتفرقوا خلفه يرسعوا أن واألجناد املماليك من معه

منهم. أحد به يعثر فلم خلفه فذهبوا الحال، يف
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من معه ما لهم فرمى يعرفها، طريق من قليلة بجماعة إبراهيم سعد عليه وخرم
أمره. وغاب وسار وتركهم به فاشتغلوا ظهره، عىل الذي والكرك والجوهر الذهب

فعلوا ملا ألنهم سايرين؛ األجناد من طايفة عليهم مر العرب عند جلوسه حال ويف
فأرسلوا أمكن، ما عليه االحتياط يف وأخذوا هو، إال شغل لهم يبَق لم الجيزة يف فعلتهم
منهم طايفة فذهبت وغربًا، رشًقا البحرية الجهات يف طوايفهم وانبنت املراكب يف عسكًرا
طريق وسلكوا والبحرية، والغربية املنوفية وكذلك القليوبية، إىل وطايفة الرشقية إىل
بالرشقية، الذي األلفي بك صالح إىل بك ورستم بك حسني وذهب قبيل، إىل املوصلة الجبل
الطريق، عليه ليقطع الغربي الرب من البواب كاشف سليمان إىل بك شاهني وذهب
دجوة إىل وصل فلما بمنوف، ليلحقه القليوبية جهة عيل ومحمد أيوب بك عيل وذهب
فأخذوا األخرى، الجهة إىل عدى فوجده منوف إىل وصل فلما املعادي، قلة بسبب تعوق
عىل وعملوا مسيل، سمن زلعة وخمسني وِجمال خيول بعض وهي تركها، التي مرتوكاته
لم اإلجمايل الخرب بلغه عندما وكان ورجعوا، منهم قبضوها ريال آالف أربعة البلد أهل
الجهة إىل الحال يف فعدى ساعات، تالت بنحو له األلفي مفارقة بعد وذلك املخرب، يكذب
إىل فأجابه أمانًا، منه يطلب فأرسل بك شاهني أمامه فوجد وعساكره، بأثقاله الغربية
ليًال. كاشف سليمان فارتحل بك شاهني واطمأن باألمان، يأتي من مرص إىل وأرسل ذلك
القليوبية إىل وعدى حنني، بخفي فرجع ارتحل قد وجده بك شاهني أصبح فلما
من الجبل يف عنهم غاب أنه فأخربوه فطلبهم العرب، مع له وقع وما األلفي خرب فبلغه
املماليك ووجد عمايمهم، يف مشنوقني صحبته وأحرضهم عليهم فقبض الفالني، الطريق

الربدييس. إىل وأرسلهم عليهم فقبض
يف قابلوه الذين العسكر أدركها وفارقها، القنجة إىل نزل عندما فإنه مراكبه وأما
والجوخ واألمتعة اإلنكليز وظرايف األموال من كثري يش بها وكان فيها، ما ونهبوا املراكب

والجواهر. واألسلحة
وكذلك غريبة، تحًفا إليه وأهدى كثريًا، إكراًما أكرمه القرايل إىل وصل ملا فإنه
من وأشيا غالًال بها له يرسل األمانة سبيل عىل املال من كبرية جملة وأعطاه أكابرهم،
له وأرسل بمرص، القنصل إىل يدفعها كيس آالف بأربعة أشيا لنفسه هو واشرتى مرص،
ذلك، وغري وآالت ونظارات جوهر من وكثري نفسه صورة له وأهدى بوليصة، القرايل بها
عىص ومن البالد، عىل والكلف الفرد وفرد قبيل جهة إىل ذهب فإنه الصغري األلفي وأما
إليه وصل ملا فإنه األلفي بك صالح وأما وحرقهم، نهبهم املطلوب دفع يف توانى أو عليه
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يدركوه فلم وأثقاله حملته وترك زنكلون، من الحال يف ركب إليه املوجهني وقدوم الخرب
أيًضا.

وأرسل الربدييس، بيت إىل وجوخداره الكبري األلفي مماليك أحرضوا التالت يوم ويف
جرجا، حاكم الخازندار بك سليمان وهم: بقبيل، األُمرا إىل مكاتبات والربدييس بك إبراهيم
ويحذرونهم يوصونهم اإلبراهيمي، بالغربية املعروف بك ومحمد بقنا، حسن بك وعثمان
إىل عدى فإنه بك شاهني وأما عليهما، وردا إن والكبري الصغري األلفي يف التفريط من
بأنهم املتهمون العرب وأمامه املذكور التالت يوم رجع ثم التفتيش، يف واجتهد الرشقية
ا حقٍّ صحبتهم وأحرضوا وتركوه، كثريًا جوهًرا فأعطاهم أدركوه وأنهم طريقه، يعرفون
ذلك وأراهم األلفي مماليك الربدييس فأحرض الطرق، بعض يف مرميٍّا وجدوه خشب من
املماليك من عدة وأرسلوا ثمني، جوهر داخله ويف أستاذنا مع كانوا نعم، فقالوا: الحق،
أنه فأخربه وسأله شديد ابن الربدييس وأحرض العرب، ذكرها التي الطريق إىل والهجانة
فوبخه والهجانة، الفرس أعطته التي هي خالته أو أمه وأن نجعه، يف حاًرضا يكن لم
ذمتهم؛ يخفرون وال طيبهم يجربون الزمان، قديم من العرب عادة هذه له: فقال والمه
من معهم ومن عيل ومحمد أيوب بك عيل عليه مر إنه وقيل: أطلقه، ثم أياًما فحبسه
السوال وعن النجع تفتيش عن هللا وأعماهم يراهم وهو العرب خيش يف وهو العسكر،

أيًضا.
إىل شويكار أغا وأحمد الوايل بك وحسني يوسف بك عثمان خرج اليوم ذلك ويف

األلفي. عىل يفتشون القليوبية، إىل بك ومرزوق الرشقية جهة
وصحبته بك، شاهني وأمريها الصغري األلفي إىل تجريدة تشهيل يف رشعوا وفيه

كاشف. وإبراهيم بك وعمر املنفوخ بك محمد
السويس. إىل باملحمل الحاج قافلة سافرت عرشه ثاني الجمعة يوم ويف

طايل. غري عىل رسحتهما من عيل ومحمد أيوب بك عيل حرض السبت يوم ويف
اجتمع ذلك وقع ملا فإنه الحادثة، هذه بسبب مرص من اإلنكليز قنصل سافر وفيه
منه كثريًا كالًما وكلمهما الفعلة، هذه عىل والمهما معهما وتكلم والربدييس بك إبراهيم
كيس، آالف أربعة مني ومطلوب القرايل مال نهب ألجل فعلتماه الذي هذا لهما: قال أنه
ال فقال: السفر، من منعه وأرادا فالطفاه ذلك، وغري األلفي عىل املوجهة البوليصة وهي
نزل ثم الحال، املستقيمة البلدة يف إال نقيم ال وطريقتنا شانها، هذا ببلدٍة أقيم أني يمكن

فمنعاه. السفر الفرنسيس قنصل أيًضا وأراد وسافر مغضبًا،
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األُمرا واستقلوا الطلب، يف وشددوا األُمرا من جماكيهم العسكر طلب السبت يوم ويف
الكالم يف فسعوا كثريًا، كالًما أغا وصادق بك وأحمد عيل محمد مع وتكلموا أعينهم، يف

التالت. يوم إىل فوعدوهم املرصلية األُمرا مع
األحد. يوم الربدييس كاتب املحاسب بقطر ومات

فحولهم قلقة، بعض وحصل عيل، محمد ببيت العسكر اجتمع التالت، يوم كان فلما
تركة عىل وثالثون األلفي كاتب غايل عىل خمسون منها ريال، ألف بمايتاي القبط عىل

قليًال. االضطراب فسكن عليهم، موزعة والعرشون واملاية املحاسب بقطر
القليوبية. من بك مرزوق رجع املذكور التالت يوم ويف

رجات حصل وفيه الرونامجي، أفندي إبراهيم َ تُُويفِّ عرشه سابع األربع يوم ويف
الناس وقفل ذلك، من يتمكنوا فلم القلعة أخذ وأرادوا وجماكيهم العسكر بسبب وقلقات
وغري وأمتعة النسا بعض وخطفوا الروم، حارة عند نرصانيٍّا رجًال وقتلوا دكاكينهم،

باألمان. ونادى عيل محمد وركب ذلك،
مرص. إىل ودخل باألمان البواب كاشف سليمان حرض عرشينه السبت يوم ويف

املحبوسني. األلفي كشاف عن أفرجوا األحد يوم ويف
الوايل بك حسني هناك واستمر الرشقية، ناحية من يوسف بك عثمان حرض وفيه
ذهب األلفي أن أُشيع ألنه أطفيح؛ رشق ناحية إىل بك وإسماعيل املنفوخ وذهب ورستم،
جميع إىل هجان ماية وأرسلوا وحبسوهم، منهم جماعة عىل فقبضوا املعازة عرب عند

األلفي. عىل يفتشون دراهم وأعطوهم النواحي
كتابة يف ورشعوا املحروقي لذلك وتصدى البلد، أهل عىل فردة عمل يف رشعوا وفيه
املستأجر، نصفها بدفع يقوم سنة أجرة واألمالك العقار عىل ووزعوها لذلك، قوايم

امللك. صاحب يدفعه الثاني والنصف
جماعة كل ومع واملهندسون، الفردة كتاب رسح عرشينه رابع األربع يوم ويف
فنزل األجر؛ ويصقعون األمالك، قوايم يكتبون باألخطاط وطافوا األجناد، من شخص
ما خالف وذلك الحال، ووقف الغال من فيه هم ما مع الكدر من يوصف ال ما بالناس
الفردة بقولهم: الناس أفواه نطق اليوم ذلك عرص يف كان فلما األرياف، قرى عىل قرروه

ومكذب. مصدق بني ما وهم ذلك عىل وباتوا بطالة
واملهندسني الكتبة سعي مع الفردة إبطال أُشيع عرشينه خامس الخميس يوم ويف

الشعرية. باب نواحي إىل وذهبوا والكتابة، التصقيع يف
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يرصخون طوايف وخرجوا والنسا، والعامة الفقرا فضج مصطفى درب ودخلوا
قولهن: مثل األُمرا عىل كالًما ويقلن وينعني، ويندبن عليها يرضبون دفوف وبأيديهم
بهن فاقتدى ذلك وغري بالنيلة أيديهن وصبغن بردييس»، يا تفلييس من تاخذ «إيش

الدكاكني. وأغلقوا وبيارق طبول ومعهم أيًضا وخرجوا خالفهن،
األُمرا، إىل معهم فركبوا املشايخ إىل وذهبوا األزهر، الجامع إىل الكثري الجمع وحرض

اضطرابهم. وسكن بذلك الناس وُرسَّ بإبطالها، ينادون ورجعوا
الخوف فداخلهم األسواق، يف منترشين العسكر من كثري كان العامة قيام وقت ويف
بهذه نرَض ولم عسكر ونحن رعية أنتم سوا سوا معكم نحن لهم: يقولون وصاروا

أحد. لهم يتعرض فلم فقرا أناس أنتم عليكم، ليست املريي عىل وعلوفاتنا الفردة
ذلك، مثل وقال األزهر الجامع إىل جهته من مرسوًال عيل محمد كتخدا وحرض

العسكر. إىل ومالوا األُمرا عن طباعهم وانحرفت الناس ففرح األسواق يف به ونادى
حرش ملا عيل محمد فإن الشيطانية؛ الدسايس جملة من الفعلة هذه وكانت
باشا طاهر بمعونة ذكره تقدم ما به وأوقع دولته وأزال خرسو باشا محمد عىل العساكر
تم إن أنه وعرف باشا أحمد أمر وظهر أيًضا، به أوقع حتى عليه باألتراك ثم واألرنؤد
واستقر املرصلية، األُمرا بمعونة وأزاله فعاجله عليه؛ يبقون ال األتراك أمر ونما األمر له
بدمياط باشا محمد محاربة ثم والكتخدا، الدفرتدار قتل باشرتاكهم أوقع حتى معهم
وقتلوه فخهم يف أوقعوه حتى الطرابليس باشا عيل عىل التحيل ثم أسريًا، أخذوه حتى

ونهبوه.
تآخى فإنه الربدييس؛ وخصوًصا للمرصيني، واملصادقة املصافاة يُظهر وهو ذلك كل

اآلخر. دم من ولحس نفسه منهما كلٌّ وجرح معه
خشداشينه، دون واصطفاه به وتعضد وصدقه عليه سوقه وراج الربدييس به واغرت
وأتباعه باأللفي فعله ما بمعونتهم وفعل األبراج، يف حوله وأقامهم بعساكره وتحصن
ذلك فعند طلبهم؛ يف بالنواحي وفرقهم البواقي وشتت بيده، جناحه وقص ورشدهم
واستخفوا رأيهم وسفهوا خيانتهم، وعلموا قلوبهم من هيبتهم وزالت أعينهم يف استقلوهم
قيام من خوًفا اإلحجام؛ مع العلوفة بطلب الرش باب وفتحوا عليهم وشمخوا جانبهم،
ونُسب الفردة هذه عمل إىل فاضطروهم إليهم، الباطني بميلهم ولعلمهم معهم، البلد أهل

حصل. ما وحصل العامة فثارت للربدييس، فعلها
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فمالت عنهم؛ رفعها يف وساعدوهم ذلك، من والعسكر عيل محمد تربأ ذلك وعند
بالدعا وجهروا وكرهوهم األُمرا، إزالة يف هللا إىل وابتهلوا قبايحهم ونسوا إليهم، قلوبهم

ذلك. منهم العسكر وتحقق عليهم،
أهل من واالنحراف الغيظ الربدييس أظهر بل باطنًا، الرعية عىل األُمرا وانحرف
ال ويقول: مرص، أهل يلعن وهو القديمة مرص جهة إىل مغضبًا بيته من وخرج مرص،

ألوامرنا. يمتثلوا لم حيث وأفعل بهم وأفعل سنوات، ثالث عليهم تقريرها من بد
القبلية الجهات يف املتعمقني جماعتهم إىل وأرسلوا العسكر عىل يدبرون أخذوا ثم
الرشقية، من بك ورستم الوايل بك حسني إىل فأرسلوا للحضور؛ يطلبونهم والبحرية
والفريقان أطفيح، رشق من ليأتيا املنفوخ بك ومحمد بك، إبراهيم صهر بك وإسماعيل
من بالحضور الصعيد حاكم بك سليمان إىل وأرسلوا وانتظاره، األلفي لرصد كانوا
حاكم بك وأحمد رشيد حاكم بك يحيى وإىل واألُمرا، الكشاف من حوله بمن أسيوط

القلعة. إىل املحبوس باشا محمد وأصعدوا دمياط،
عرشينه، تامن األحد يوم يف باألزبكية واجتمعوا فبادروا ذلك؛ منهم األرنؤدية وعلم

والدروب. الحوانيت وأغلقوا الناس فارتاع
وكذلك بالداودية، بيته بمهمات واحتاطوا بك إبراهيم إىل العسكر من جمع وذهب
ذلك وكان واألجناد، والكشاف األُمرا باقي بيوت عىل وتفرقوا بالنارصية، الربدييس بيت
ويدر عليهم، ينفق به املختصني العسكر من كبرية عدة عنده والربدييس العرص، وقت

وغريهم. الطبجية ومنهم والعلوفات، والجماكي األرزاق عليهم
ووسعها تخريبها بعد وجددها بالنارصية، العقارب تل يف الفرنسيس قلعة وعمر
وعساكر طبجية بها وقيد والجبخانة، والذخرية الحرب بآالت وشحنها أماكن بها وأنشا
بالنارصية بيته قبالة أنشأها التي والبوابات باألبراج املتقيدين خالف وذلك األرنؤدية، من
حول العساكر بوصول علم فلما ذلك، ذكر سبق كما األخرى والجهة السباع، قناطر جهة
حتى هنا مكاني يف أنت كن له: وقال فقام يوسف، بك عثمان صحبة جالًسا وكان دايرته
فخرج الرصاص عليه فرضبوا خارج، إىل وركب وتركه إليك، وأرجع األمر وأرتب أخرج
يف وذلك القديمة، مرص ناحية إىل وذهب الخفيفة، ولوازمه وهجنه بخاصته وجهه عىل

الغروب. وقت
بالدار وحصلوا منه ودخلوا داره، خلف التي الجنينة من نقبًا نقبوا العسكر وكان
يف النهب وأوقعوا وجدوه من فقاتلوا واألجناد، املماليك من معه بمن خرج قد فوجدوه
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ومماليكه يوسف بك عثمان عىل وقبضوا بالدار، املتقيدون أجناسهم إليهم وانضم الدار
عىل منهم طايفة وتسلمهم الروس، مكشويف عرايا بينهم وسحبوهم ثيابهم وشلحوهم

هناك. بدار فأودعوهم الصليبة جهة إىل بهم وذهبوا الصورة، تلك
فرمان ومعهم العسكر، من جماعة عيل محمد أرسل الليل من ساعة سابع ويف
القايض إىل به فذهبوا مرص، عىل بواليته إسكندرية حاكم خورشيد باشا أحمد من وصل
الناس علم ليحيط عليهم ويقراه الصباح، يف املشايخ يجمع أن وأمروه عليه وأطلعوه

بذلك.
الفتنة، قيام مع اليوم هذا مثل يف الجمعية تصح ال فقالوا: إليهم أرسل أصبح فلما

الناس. بني ذلك وأُشيع عليه، وأُطِلعوا إليهم فأرسله
بأن وأتباعه مماليكه وأمر بالداودية ببيته مقيًما استمر فإنه بك، إبراهيم وأما
بسبيل تابعه بك عمر وفيهم جماعة منهم فجلس إليه، املوصلة الطرق بروس يجلسوا
الجني سويقة وجهة والقربية الربع تحت ناحية وكذلك زويلة، لباب املقابل الدهيشة
عىل يزالوا فلم الليل، عليهم ودخل كذلك وهم عليهم يرضبون العسكر وصار والداودية،

حالهم. واضمحل الصباح، إىل ذلك
ذلك فعند الربدييس، خروج خرب إليهم ووصل واألجناد املماليك من الكثري وُقتل

بأرواحهم. والنجاة الفرار طلبوا
جماعته يف فركب أُِخذ؛ حاله عىل استمر إن وأنه الربدييس، بخروج بك إبراهيم وعلم
فلم ناحية، كل من يأخذهم والرصاص وجوههم عىل وخرجوا النهار، من ساعة ثاني يف
مماليك بعض وأصيب متاريس، أربعة طريقه يف وهدم الرميلة إىل خرج حتى سايًرا يزل

وخدامني. وخيول
العزب باب عند فأنزلوه الرميلة، عند روحه وَطَلعْت كتخداه رضوان وأصيب
األشقر تابع بك عمر عىل وقبضوا ودفنوه داره إىل شالوه ثم جيوبه، من معه ما وأخذوا
أصبحوا فإنهم األُمرا من بالقلعة الذين وأما ومماليكه، هو الدهيشة سبيل من اإلبراهيمي

الكربى. الضحوة إىل باألزبكية األرنؤد بيوت عىل والقنابر باملدافع يرضبون
أنهم إال يسعهم لم الهروب، أمكنه ومن والربدييس بك إبراهيم خروج تحققوا فلما
نزولهم وعند بك، بإبراهيم ولحقوا الجبل باب من ونزلوا للفرار وتهيوا الرمي، أبطلوا
املغاربة عسكر عليهم فقام باشا، وإبراهيم القبطان باشا وعيل باشا محمد أخذ أرادوا
والسبايك، والفضة الذهب من فيها وما الرضبخانة املغاربة ونهب أخذهم، من ومنعوهم

واملطارق. العدد حتى
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يف يوم نصف للحرب املرصلية تثبت ولم مانع، غري من القلعة العسكر وتسلم
من بها شحنوه وما واالستعداد التعمري من السنة طول بها اهتمامهم ينفع ولم القلعة،
أحمد وقام الحلو، باملاء الصهاريج من بها ما وملوا الحرب، وآالت والجبخانة الذخرية
إىل مجيهم وقت من مستحفظان أغا وسليم اإلبراهيمي بك الرحمن وعبد الكالرجي بك
بالنوبة الجمعة يف ليلة إال بيوتهم إىل ينزلون ال ونهاًرا ليًال بها ومرتبطني متقيدين مرص

اآلخران. أقام أحدهم نزل إذا
املنادي وأمامهم ورفقاه، خرسو باشا محمد وبجانبه ونزل إليها عيل محمد وطلع
محمد رجوع الناس يف وأُشيع عيل، ومحمد باشا محمد رسم ما حكم باألمان ينادي
الباشا يهنون عيل محمد بيت إىل فركبوا املشايخ إىل املحروقي فبادر مرص، والية إىل باشا
التالت ويوم االتنني يوم بقية ذلك عىل وأقام هدية املحروقي له وقدم والوالية، بالسالمة
آخر يف بدمياط كرسته بعد مرص إىل حرض فإنه كاملة، أشهر ثمانية حبسه مدة فكان

القعدة. ذي من يوم آخر يف وأطلق منه يوم آخر وهو األول، ربيع
املال من وكنزوه جمعوه مما شيٍّا يأخذوا ولم مرص، من حال أسوا عىل األُمرا وخرج
فإنه دياب؛ أبي كاشف سليم مثل البلد خارج منهم كان أو جيوبهم، يف كان ما إال وغريه

وبحري. قبيل جهة منهم الغايبني أو العيني، بقرص مقيًما كان
ونهب فقط، جيبه يف كان ما سوى له يخلص لم فإنه البلد داخل كان من وأما
ورساريهم حريمهم وَسبَوا وفرشهم، وأمتعتهم وذخايرهم وبيوتهم أموالهم العسكر
الناس من األعيان بيوت بعض عىل وتسلطوا شعورهن، من بينهم وسحبوهن وجواريهم
تداركه من إال الرعية وبعض بل شبهة، أو نسبة أدنى بهم لهم ومن لهم، املجاورين
إليه اْلتََجا ملن يدفعها بدراهم بيته عىل صاَلح أو منهم بعٍض إىل اْلتََجا أو برحمته هللا

منهم.
أكثر وخربوا األمور، تلك من يوصف ال ما بعدها واليومني الليلة تلك يف ووقع
وكان واألدهان، والسمن الغالل من بحواصلهم كان ما ونهبوا أخشابها وأخذوا البيوت
من نجا ملا بذلك اشتغالهم ولوال الناس، من يشرتيه من عىل يبيعونه وصاروا كثريًا، شيٍّا
بالنهب مشتغلون وهم عليهم األُمرا رجع ولو أحد، بالبلدة كانوا الذين املرصلية األُمرا
فيهم وخابت والجبن، الحياة عىل والحرص الخوف عليهم غلب ولكن منهم، لتمكنوا

الظنون.
ما وخصوًصا وغرورهم، وظلمهم ببغيهم هللا وجازاهم الفارغ يف نفختهم وذهبت
عسكره وقتلوا وأهانوه رذلوه ثم أيديهم، يف وقع حتى الحيل من باشا عيل مع فعلوه
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ذلك يستحق ما معهم يعمل لم خبيثًا كان وإن فإنه وقتلوه، طردوه ثم أمواله ونهبوا
كله.

وراحتهم، لحاجتهم سافر بعدما الكبري األلفي أخيهم مع فعلوه ما منه وأعظم
يف وغاب اإلنكليز، بواسطة معهم الدولة وراحة راحتهم فيه ما لهم ورتب عليهم وصاَلح
والتشتيت بالترشيد فجزوه البحر، يف والفراتني األسفار هول وقاىس سنة املحيط البحر
وال جرم غري من وأخصاًما أعدا واتخذوهم وبلصهم، وحبسهم أتباعه وقتْل والنهب

عليهم. رآسته من وحذًرا والحقد الحسد إال معهم عداوة سابقة
وقلتهم خيانتهم واعتقادهم منهم، العسكر قلوب لنفور سببًا الفعلة هذه وكانت
يف متفرق النصف ونصف منهم، النصف مقدار كانوا وأتباعه األلفي فإن أعينهم، يف
الُكلف، وطلب الفالحني مغارم من فيه هم بما ومشتغلون غفلتهم، يف مغمورون األقاليم
يستوفوا حتى الحركة، يستعجلوا ولم ذلك، ترك بهم يسهل لم بالحضور لهم أرسلوا فلما
منذ لهم يقع ولم نزل، ما بهم ونزل حصل ما حصل أن إىل القرى من مطلوباتهم
أنفسهم يف يرون وكانوا هوال، يد عىل كونها وخصوًصا الحادثة، هذه من أشنع ظهورهم
واعتقدوا فيهم ظنهم وأحسنوا العسكر، من الجماعة برجله يدوس منهم الشخص أن
وخصوًصا اإلقليم، من إزالتهم عىل قادرين كانوا أنهم مع وجندهم، أتباعهم صاروا أنهم

باشا. عيل ملالقاة املدينة من خرجوا عندما
يثقون بمن البلد أبواب وحصنوا البحر، جهة إىل وحازوهم العسكر جميع وأخرجوا
باشا بعيل إيقاعهم بعد لهم أرسلوا فلو امتثلوها، رسوًما لهم ورسموا أجنادهم، من به
فطنة أدنى له ممن كثري ظن حتى املخالفة، وسعتهم ملا بالرحلة وأمروهم أتباعهم أقل

ذلك. بخالف األمر فكان ذلك، حصول
برجوعهم مستبرشين القوم غفلة من ضاحكني بصحبتهم وهم ذلك بعد ودخلوا

ثانيًا. املدينة إىل ودخولهم
بما نغمة الطنبور يف وزادوا فالحهم، وعدم رأيهم سو الفطن لذوي تحقق ذلك وعند
وخصوًصا ويخشونهم، أتباعه ويخافون جانبه يهابون العسكر وكان األلفي، مع صنعوه
أخالطهم يف استمر عظيم أمر ذلك من داخلهم لهم املجهولة الهية عىل بوصوله سمعوا ملا
جمعهم وفرقوا تدبريهم، وفساد رأيهم بشوم معه ومن الربدييس جاله أن إىل وليلة، يوًما
العسكر، قلوب من هيبتهم زالت ذلك فعند وأتباعه، األلفي قتل عىل حرًصا النواحي يف

بأهله. إال السيئ املكر يحيق وال أوقعوه، ما بهم وأوقعوا
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(١٢١٨ (سنة التالت بيوم استهل الحرام، الحجة ذي شهر

مرص. عىل واليًا الشعراوي أغا عيل قلدوا فيه
وحبسوه. عليه وقبضوا املحتسب، أغا محمد بيت نهبوا وفيه

إىل وسفروهما بوالق، إىل باشا وإبراهيم خرسو باشا محمد أنزلوا األربع ليلة ويف
أحمد بوالية شبيهة الكذابة الوالية هذه واليته وكانت العسكر، من جماعة ومعهما بحري
لوالية رجوعه نفسه يف اعتقد قد وكان ونصًفا، يوًما باشا طاهر قتل بعد توىل الذي باشا
مهدوًما الشباك من بيته إىل نظر عيل محمد بيت إىل القلعة من نزل ملا أنه حتى مرص،
إن ويقال: وساوسه من وذلك بالبنا؛ وأمرهم املهندسني، الوقت ذلك يف فطلب متخربًا،
نفرتهم عيل محمد ورأى شديد، غيظ داخلهم فإنهم باشا؛ طاهر إخوة سفره يف السبب
بسفره فعجل رش؛ بذلك تولد وربما معهم حاله يستقيم ال أنه وعلم ذلك، من وانقباضهم

وذهابه.
اتنني بعده أقام باشا بمحمد غدر ملا باشا طاهر أن أيًضا العجيبة االتفاقات ومن

ذلك. مثل إال ذلك بعد يقيموا لم باأللفي املرصلية غدر ملا وكذلك يوًما، وعرشين
بها. وأقام بالقلعة باشا طاهر أخو بك عابدي صعد وفيه

قبيل، جهة جماعته إىل وسافر يوسف، بك عثمان أطلقوا تالته الخميس ليلة ويف
ِجمال خمسة وأعطوه مماليك خمسة ومعه وأطلقوه بمال، منهم نفسه افتدى إنه يقال:

وخيًال. هجن وأربعة
عليه، عملوها مصلحة عىل الحسبة يف وأبقوه املحتسب، أغا محمد عن أفرجوا وفيه
وأما واألسواق، الشوارع يف بها ونادى تسعرية، وعمل املدينة يف وشق وركب بدفعها وقام
إليهم وحرض حلوان، إىل ذهبوا يوم ثاني ويف البساتني، جهة ليلة أول باتوا فإنهم األُمرا
العسكر من وانفصلوا القلعة تحت من ومروا الرشقية، من بك ورستم الوايل بك حسني

الحملة. لهم وتركوا املطرية، يف معهم كانوا الذين
إليهم، وذهبوا دمياط من بك وأحمد رشيد ناحية من بك يحيى أيًضا إليهم ووصل
عيل وبني الهنادي من كثرية عربانًا معه وأحرض الجيزة ناحية من بك يحيى ووصل
وانترشوا ذلك عىل واستمروا الزروعات، وأكلوا البالد ونهبوا الجيزة بإقليم ونزلوا وغريهم،

بالجيزة. وأواخرهم املصلوب بزاوية أوايلهم صارت أن إىل
العساكر من ألحد يتعرضون ال بأنهم املرصلية األُمرا نسا من مكاتبات كتبوا وفيه

بمرص. وأوالدهم حريمهم من اقتصوا أحد منهم ُقتل وإن بقبيل، الكاينة
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مرص. إىل ودخل بأمان املبدول بك محمد حرض الجمعة يوم ويف
إىل املرصية األجناد وبعض الكشاف، وبقية بك عمر أصعدوا سادسه األحد يوم ويف

القلعة.
بعضمناوشات العرب وبني بينهم ووقع الجيزة، بر إىل العسكر من كثري عدى وفيه

الفريقني. من كثرية أناس وُقتل
بلبيس برشقية متواريًا وكان اخِتفاه، من الكبري األلفي بك محمد ظهر سابعه ويف
وخلص األيام، هذه مدة عنده فأقام عشيبة، ى يُسمَّ العربان شخصمن عند الوادي برأس
أناًسا وأحرض مكانه عىل استدل الربدييس وكان املال، من معه بما تابعه صالح إليه
الحوادث هذه فحصلت عليه، التحيل يف وأخذوا عليه كثريًا ماًال لهم وجعل العرب، من

ذُكر. كما مرص من وخرج بنيته، الربدييس وجوزي
وغري عليه بالقبض ومرة بموته مرة إشاعات، عليه يشيعون املدة تلك يف وكانوا
عدة يف وركب حينئٍذ، اطمأن املراصدين من الطرق وانجلت حصل ما حصل فلما ذلك،
أطفيح، رشق إىل وذهب الجبل خلف من ومروا تابعه، بك صالح وصحبته الهجانة من

بذلك. الخرب وتواتر املعازة عرب عند ونزل
املحروقي أحمد السيد فتقيد منوف، إىل خورشيد باشا أحمد وصل تاسعه ويف

وفرشه. بالداودية بك إبراهيم بيت بتصليح الجوهري وجرجس
ومدافع، شنًكا فرضبوا بوالق ثغر إىل الباشا وصل عرشه رابع االتنني ليلة ويف
كبار وأمامه النرص باب من ودخل وركب والوجاقلية صبحها يف العساكر وخرج
مجرور قبوط وعليه بالتخفيفة ركب بل القديم، الشعار يلبس ولم بزينتهم، العساكر
وعملوا التقادم له وقدموا بالداودية، له أعدت التي الدار إىل ودخل الرتكية، النوبة وخلفه

وسواريخ. شنًكا الليلة تلك بها
الباشا من فرمان وبيده املنادي، وأمامه الوايل مر عرشه خامس التالت يوم ويف

والرشا. والبيع واألمان باألمن الرعية عىل به ينادي
— بحري بناحية بشبيش يف وكان — اإلبراهيمي بك الرحمن حرضعبد منتصفه ويف

مرص. إىل وحرض أمانًا فطلب
حيث البكري ببيت وسكن األزبكية، إىل الداودية من الباشا ل تحوَّ الجمعة يوم ويف
وصىل الحسيني، املشهد إىل وذهب موكب، يف الظهر قبل فركب باشا محمد حريم كان

األزبكية. إىل ورجع هناك الجمعة
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امللتزمون فاغتمَّ النفقة، لرضورة القابلة السنة من املريي مال طلب فتحوا وفيه
فضل فلو البالد، من الفرد طلب وتواىل األمن، وعدم األسباب وتعطل الحال لضيق لذلك
العربان من الخاليق لوثوب الرضر، وركوب املشقة بغاية إال إليه يصل ال يش للملتزم
والبحرية. القبلية النواحي جميع من البعض، بعضهم عىل والعساكر واألجناد والفالحني
طلب عىل ذلك بعد األمر فانحط ذلك، يف راجعوا املشايخ وبعض الوجاقلية إن ثم
وكذلك عرش، وثمانية عرش سبعة سنة وبواقي عرش، تسعة سنة من املريي مال نصف
عىل يقدر لم من وقالوا: بذلك التنابيه وكتبوا املفلسني، عىل تأخر الذي الحلوان باقي

املزاد. عىل تقسيطه فليعرض الدفع
يجرسون ال األسوار داخل من والعسكر الجيزة برب محيطة والعرب واألجناد هذا
يش بالسواحل يبَق لم حتى وغريها بالغالل الواردة املراكب وحجزوا إليهم، الخروج عىل

رياًال. عرش خمسة ُوجد إن القمح األردب سعر ووصل أبًدا، الغلة تلك من
الصعيد، حاكم بك سليمان صحبة كانوا الذين العسكر وصل عرشينه األحد يوم ويف
بعدما القديمة، بمرص البيوت وسكنوا الناس من كثريًا وأزعجوا البلدة إىل فدخلوا
الذين حرض عندما ومرص ببوالق فعلوا وكذلك ومتاعهم، فرشهم وأخذوا منها أخرجوهم

ببحري. كانوا
املحتسب أغا محمد وعزلوا الباشا، طرف من عثمانيل لشخص الحسبة قلدوا وفيه
وقلدوا الباشا، أتباع من آخر لشخص الزعامة وقلدوا الشعراوي، أغا عيل عزلوا وكذلك

مستحفظان. أغات آخر
ووقعت الغربي الرب إىل وعدت كثرية، عساكر خرجت عرشينه تاني التالت ليلة ويف
عساكر ودخلت يوم، تاني يف وكذلك والعربان، املرصلية وبني بينهم حروب صبحها يف
والعربان واملرصلية بها، وترتسوا واملعتمدية ترسة عند متاريس وعملوا كثرية، جرحى
يوم إىل ذلك عىل واستمروا املتاريس، من إليهم يخرجون ال وهم خارج، من يرمحون

عرشينه. سابع األحد
ترفع وأُشيع العساكر، من والكثري عيل محمد ورجع مدافع رضبوا اليوم ذلك ويف
وأنهم املرصلية، عىل نرصتهم وأشاعوا اختالف، العربان بني ووقع فوق إىل املرصلية

ذلك. وغري ومماليك وكشاًفا أُمرا منهم قتلوا
ولم الفالحني من وهما بالحبانية، وآَخر زويلة بباب شخًصا شنقوا اليوم ذلك ويف
العرب، من عليهم الصايلني ملنع اشرتياه بارود معهما ُوجد إنه قيل: ذنب، لهما يكن

قليًال. شيٍّا وكان لنا املحاربني إىل تأخذونه إنكم فقالوا:
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بِجمالهم نفًرا ثالثني نحو ومعهم الغوري، قبة جهة العسكر من جماعة نزل وفيه
وتكاثروا واجتمعوا الفالحني، عقول فطارت صالحه بدا قد وكان املزروع، القمح فقرطوا
ومعهم املدينة، بهم فدخلوا الباقون وهرب منهم، أشخاص ثالثة عىل وقبضوا عليهم
شخص بقتل فأمر الباشا، بيت تحت وذهبوا ونسا، وأطفال طبل وصحبتهم األحمال
وسطه عىل فوجدوا باألزبكية، فقتلوه إنكشاري وال بأرنؤدي وليس شامي ألنه منهم؛
من بها حصل وما السنة وانقضت أعلم، وهللا ذهب محبوب وتلتماية ذهب بندق ستماية

الحوادث.

ذكر له ممن فيها مات من وأما

بالعرييش املعروف اليونيس اللحام أحمد الشيخ الفهامة والنحرير العالمة الفقيه (فمات)
أشياخ وحرض وألف، وماية وسبعني تمان سنة يف يونس خان بلدته من حرض الحنفي،
والشيخ البييل أحمد الشيخ مثل عىل املعقول وأخذ الدروس، حضور عىل وأكب الوقت
العرييش الرحمن عبد الشيخ عىل وتفقه وغريهم، والفرماوي والصبان الجناحي محمد
إىل البيوع كتاب أول من املختار» «الدر يف الوالد الشيخ عىل وحرض تخرج، وبه والزمه

وألف. وماية وتمانني اتنني سنة وذلك بقراءته، اإلجارة كتاب
يف إسالمبول إىل صحبته وسافر كلية، مالزمة الرحمن عبد للشيخ مالزًما يزل ولم
صحبته وعاد املرتجم، بقراءة والحكم الشفاء هناك وقرأ املقتضيات، لبعض تسعني سنة
إليه فأوىص وفاته، ودنت حصل ما للعرييش حصل حتى له مالزًما يزل ولم مرص إىل

كتبه. بجميع
فصيًحا وكان محله، يف الدروس وقرا الشوام رواق مشيخة يف عوضه واستقر
أجوبته، واعتمدوا اإلفتا يف الناس وقصدته واملنقوالت، املعقوالت من متضلًعا مستحًرضا

والدعاوى. القضايا يف وتداخل
الشعرية، باب خارج املقس بحارة الزلط بسوق واسعة داًرا واشرتى ذكره، واشتهر
والخاصة والعامة الناس وُهرعت وخدم أتباع له وصار البغال، وركب باملالبس وتجمل
أشهًرا. العساكر لبعضقضاة القضا نيابة وتقلد إليه، وشكاويهم وقضاياهم دعاويهم يف
الباشا كتخدا بصحبة الرومي القايض وهرب مرص إىل الفرنساوية حرضت وملا
عسكر ساري كليرب وألبسه الكبرية، باملحكمة للقضا املرتجم تعني — تقدم كما —
أمر إليه وفوضوا املحكمة، إىل موكب يف قايمقام بصحبة وركب مثمنة، خلعة الفرنساوية
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رواق من ظهر القاتل لكون الفرنساوية؛ عليه انحرف كليرب ُقِتل وملا باألقاليم، النواب
عبد ورسم مدتهم، آخر يف الديوان رتبوا أن إىل ذلك، من براءته تبينت ثم وعزلوه الشوام،
عليه وخلعوا أيًضا، فتواله املرتجم عىل إال تقم فلم بالقرعة، قاٍض باختيار منو جاك هللا
فانفصل وقاضيهم، العثمانيون حرضت أن إىل بها واستمر املحكمة إىل األول مثل وركب
يف الحج قصد ثم واإلفتا، والحكومات الخصومات فصل مخالطة مع بيته والزم ذلك عن
هللا. رحمه — بنبط وُدفن َ وتُُويفِّ رجوعه حال يف وتمرض الركب مع فخرج السنة هذه

بالخياط املعروف عيل الشيخ املحقق الصالح الفقيه العمدة اإلمام الشيخ (ومات)
تخرج، وبه دروسه والزم الرباوي، عيىس الشيخ عىل وتفقه الوقت حرضأشياخ الشافعي،
وانقطع الطلبة، به وانتفع واملعقولية الفقهية الدروس وأقرأ والصالح، بالعلم واشتهر
بالعلم معروًفا إنسانًا طلب توسون باشا ملحمد جدة والية وردت وملا واإلفادة للعلم
إىل صحبته وأخذه وأحبه، وواساه وأكرمه إليه فدعاه املرتجم؛ الشيخ له فذُكر والصالح،

هللا. رحمه — هناك َ وتُُويفِّ الحجاز
الروزنامة، جاجرت باش أفندي محمد صاحبنا املهذب املبجل الريس (ومات)
وقوانني الكتابة صناعة يف وتمهن الينكجرية، كبري كاتب أفندي محمد تربية وأصله
وحسن بالذوق مشهوًرا للناس محبوبًا الصدر، سليم الطبع لطيف وكان الروزنامة،
املتعلقة مصالحهم وقضا إخوانه حوايج يف يسعى متواضًعا، نفسه يف مهذبًا األخالق،
وتجتمع ومصاحف، نفيسة كتبًا واقتنى وملبسه، مأكله يف مرتفًها بحاله قانًعا بدفاترهم،
امللل وعدم والوقار الحشمة مع املستطاب، أنسه ُسالف عليهم ويدير األحباب، ببيته

والنفار.
مرص من واستوحش ذلك، من صدره ضاق الفتن وترادفت األحوال اختلفت وملا
حصل فلما هناك، اإلقامة عىل وعزم الحرمني إىل وعياله بأهله الهجرة فقصد وأحوالها،
وإغارة وأتباعه، غالب الرشيف ظلم بسبب كذلك؛ والخلل االختالف فيها رأى هناك
فعزم لوطنه، واشتاق هناك اإلقامة يستحسن فلم العربان؛ وفتن الحرمني، عىل الوهابيني

هللا. رحمه — بالينبع وُدفن َ وتُُويفِّ بالطريق، فمرض مرص إىل العود عىل
األلفي، بك محمد مماليك من وهو بالوشاش، ُعرف الذي بك حسني األمري (ومات)
شديد املراس صعب وكان كشوفيتها، توىل كان ألنه الرشقية؛ بكاشف أوًال يُعرف وكان
كثرة يَهاب ال لبنان، جبل من أعظم — جسمه نحافة مع — قلبه الجنان، قوي البأس

األسود. سطوتَه وتَخىش الجنود،
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بلغنا ما عىل الكبري: بك إبراهيم لهم قال وأتباعه األلفي خيانة عىل أجمعوا وملا
يزالوا فلم شيٍّا، تفعلوا فال وإال ذلك أمكنكم فإن باملرتجم، البداة بدون مرامكم يتم ال
عىل غدره من تمكنوا حتى يبطنون، ما خالف له ويُظهرون له ويتملقون عليه يدبرون

املتقدمة. الصورة
ورود سنة يف الوش بمنزلة الحجاج ملالقاة طلع كان أنه بالوشاش به تلقُّ وسبب
وحصل الشام، إىل صحبتهم رجع بك صالح الحاج وأمري الحجاج القى فلما الفرنساوية،
القبلية الجهات يف ومنفرًدا أستاذه مع الفرنساوية مع الهايلة املواقف ذلك بعد منه
واستقرت املرصية الديار من الفرنساوية وارتحلت الحوادث انجلت وملا والشامية،
وظهر املتأمرين، ُصنجًقا عرش ستة يف املرتجم تأمر العثمانية، حوادث بعد املرصيون
وعاندهم، وناكدهم عليهم ونغص فيهم أوامره ونفذت بينهم، فيما ذكره واشتهر شأنه
يف أوقعوه حتى عليه يحتالون يزالوا فلم عليهم، وطأته ثقلت حتى بأيديهم ما عىل وأغار

ذكر. كما بينهم وغدروه خيانتهم بباله يخطر ال وهو صيدهم، حبال
وجعله وأعتقه ربَّاه مماليكه، أغنى وهو بك إبراهيم كتخدا رضوان األمري (ومات)
طويلة، مدة الجوخدارية يف واستمر الجوخدار، برضوان أوًال يُعرف وكان جوخداره،
— بك إسماعيل موت بعد وألف ومايتني خمس سنة أواخر يف — أستاذه مع رجع وملا
وسكن رساريه، ببعض وتزوج أستاذه كتخداية وتقلد لحيته، أرخى مرص إىل وأتباعه
الفيل بركة عىل ملكه دار إىل منها انتقل ثم العزى، سويقة بناحية بك عبدي دار
الخصومات فصل وبارش األُمرا، بني وجاهة له وصارت وعمرها بره، شكر بيت تجاه
الحاجات، أرباب وقصدته شأنه، وعظم ذكره واشتُهر ببيته الناس وازدحم والدعاوى،

والجعاالت. الرشوات وأخذ
إليهم بطبعه ويميل ويباحثهم، الُفقها ويعارش ويحاجج ويناقش ويكتب يقرأ وكان
وإذا األمور، يف وتأنٍّ وتؤدة صدر وسعة حلم وعنده منهم، يمل وال مجالستهم ويحب

حزم. وقوة ومداهنة دهقنة وعنده عنه، يعدل ال الحق له ظهر
يف املتعني هو املرتجم كان املتقدمة، الصورة عىل الطرابليس باشا عيل حرض وملا
تمويهاته وصدق الجراب، رأسه وأدخل له انخدع حتى عليه يتحيل يزل فلم إليه، اإلرسال
بشأنه، بعُد ونوه أقرانه بني منقبة بذلك وحاز املوارد، بعُد وأوردوه مرص، إىل به وحرض

فأباها. اإلمارة عليه وعرضوا الخلع عليه وخلعوا
حتى يزل ولم داره، إىل األُمرا وتأتي الرياسة أرباب يف معدوًدا حالته عىل واستمر
تاني يف وخرج ببيته بك إبراهيم وحرصوا األُمرا، من بالبلدة من عىل العسكر ثارت
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فمال دماغه؛ يف فأصيب ناحية كل من يأخذهم والرصاص خلفه واملرتجم هاربًا يوم
حتى غشوته يف يزل فلم — األحمر الدرب جهة وذلك — الخدم عىل واستند جواده عن
ما وأخذوا بالباب املتقيدون به واحتاط العزب باب عند فأنزلوه بالرميلة، روحه خرجت
بالقرافة ودفنوه نوه وكفَّ لوه فغسَّ داره إىل فيه وحملوه تابوتًا له أحرضوا ثم جيوبه، يف
وحًرضا سفًرا بلوته ولقد فيه، طمع لوال جنسه خيار من كان فإنه — هللا سامحه —
اللسان فصيح محتشًما، وقوًرا الذيل طاهر عفوًفا دينه، يف يشينه ما أَر فلم وكهًال، يافًعا

النظر. بعيد الفضول قليل الرأي حسن
أخي ابن وهو الروزنامجي، أفندي إبراهيم السيد الرشيف العمدة األجل (ومات)
ُروِميُّو وأصلهم وألف، ومايتني سبع سنة امُلتََوىفَّ الروزنامجي الكماحي محمد السيد
بجوار صغرية داًرا يسكن وكان كشيدة، كاتب عمل ثم جريجيٍّا األصل يف وكان الجنس،

عمه. دار
أفندي عثمان انتبذ محمد السيد عمه َ تُُويفِّ فلما الذكر، خامل ذلك عىل واستمر
وظنه لها وتطلع شوق عن إليها العود يريد سابًقا، الروزنامة عن املنفصل العبايس
إبراهيم وسأل مراسه، لشدة األقدار تساعده فلم سواه، إليه املتأهل عن املنصب شغور
وعدم وخموله املرقوم إبراهيم السيد له فذكر ، امُلتََوىفَّ بيت أهل من شخص عن بك
بمراعاته والتزم املتطلعني، لطمع قطًعا ذلك من بد ال فقال: املنصب، ذلك ألعبا تحمله
ذلك فتقلد والَقبول؛ السعادة أوج إىل الخمول حضيض من ونقله وطلبه ومساعدته،
وسكنها، األغوات بدرب عظيمة داًرا واشرتى الحسن، والسري بالرفق األمور وساس
الشام، إىل هاربًا خرج من مع فخرج مرص؛ إىل الفرنساوية ورد أن إىل ذلك عىل واستمر
القعدة عرش سادس األربعا يوم يف َ وتُُويفِّ تمرض، حتى يزل ولم رجع من مع رجع ثم

تعاىل. هللا رحمه — السنة من
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وسط من وشق العثميل الوايل ركب فيه أبريل)، ١٢) الخميس بيوم املحرم ابتدا فكان
يتلو وكان — املحتشمني التجار أبناء من شخًصا فأنزل الغورية، سوق عىل فمر املدينة
ِعِيصٍّ عدة ورضبوه األرض عىل وبطحوه حانوته من فسحبوه األعوان فأمر — القرآن يف
حانوته من شخًصا فأنزل األرشفية إىل وسار تركه ثم منه، وقع ذنب وال جرم غري من
وذهبوا منهم الكثري واجتمع حوانيتهم، وأغلقوا األسواق أهل فانزعج ذلك؛ مثل به وفعل
الباشا بيت إىل أيًضا فركبوا بذلك املشايخ وسمع الوايل، فعل يشكون الباشا بيت إىل
بعض فتبعهم عنده من وخرجوا قاموا ثم الوايل، عىل والغيظ الحنق فأظهر وكلموه؛
الشفاعة، منكم واملناسب الوايل قتل يريد الباشا إن لهم: وقال الباشا بيت يف املتكلمني
وأخذ املرضوب له وأحرضوا الوكيل، أغا سعيد وأرسل الوايل يف وشفعوا الباشا إىل فرجعوا
يُعزل. فلم الوايل عزل وظنوا ذهبوا، كما الجميع ورجع بكلمات نفسه وطيب بخاطره

إنبابة إىل وصلوا حتى الجيزة، بإقليم وانترشوا والعربان املرصلية رجع وفيه
يف العسكر وأخذ الرشقي، الرب إىل وعدوا وجوههم عىل أهلها وخرج ونهبوها، ورضبوها

ملحاربتهم. والخروج التشهيل أهبة
بصحبته وخرج رشيد، جهة إىل القبطان عيل السيد سافر تانيه الجمعة يوم ويف
وأسبابًا بضايع فاشرتوا املنهوبات، من األموال غنموا الذين العساكر من كثرية جماعة
من والخروج الخالص يريدون الذين من غريهم وتبعهم صحبته بها ونزلوا ومتاجر،
املذكورة العساكر من كثريًا ورد املذكور، عيل السيد وداع إىل عيل محمد فركب مرص،

السفر. عن ومنعهم
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بر إىل وعدوا بعساكرهم، العسكر وأكابر عيل محمد خرج (التالت) سادسه ويف
واستعدوا املدافع عليها وركَّبوا متاريس، عدة لهم وعملوا وطاقهم ونصبوا ووصلوا إنبابة،
متاريس الغلسعىل وقت والعربان املماليك كبس عرشه حادي األحد يوم كان فلما للحرب،
بأنفسهم وألقوا بقي من وهرب منهم فقتلوا واحدة حملة مرتاس عىل وحملوا العسكر،
ووقع للحرب، وخرجوا املدافع رمي وتابعوا األَُخر، باملتاريس كان من فاستعد البحر، يف
بينهم، الحرب انجلت ثم ساعات أربع نحو الفريقان فيها أبىل عظيمة مقتلة بينهم
من روس سبعة أرسلوا الظهر وقت ويف بعضهم، عن وانكفوا والعربان املرصلية وترفع
وفيهم زويلة، بباب علقوها ثم املدينة بهم وشقوا املعركة، يف املرصلية من ُقتلوا الذين
ومملوكان، عابدين بحارة الساكن كاشف حسن ومنهم وكاشفني، الوايل بك حسني رأس
معه، وجدوه أنهم زعموا جلد من صليبًا املذكور الوايل بك حسني رأس عند وعلقوا

قري. بأبي وُدِفن ذلك بعد ومات بك إبراهيم صهر بك إسماعيل وأُصيب
بالطاحون، تدور بغلة به بالقربية ببيت أعجوبة حصلت (االتنني) عرشه تاني ويف
وسط من به ومروا مقطف، يف فوضعوه روح فيه ليس حمًال فأسقطت باإلدارة فزنقوها

وعاينوه. الناس بني ذلك وأُشيع القايض، بيت إىل به وذهبوا املدينة
معجمات (بتالت بالشغب املعروف كاشف عيل حرض عرشه سابع السبت يوم ويف
جهة إىل ووصل األلفي، جهة من رسوًال الباء) وسكون الغني وفتح الشني وتشديد
الباشا إىل املشايخ فركب أشغال، لبعض بحضوره يُعلمهم املشايخ إىل وأرسل البساتني
أصبح فلما الرشقاوي، الشيخ بيت إىل ودخل ليًال فحرض بحضوره، فأذن بذلك؛ وأخربوه
بيت إىل به وذهبوا النقيب، (مكرم) عمر والسيد املشايخ معه وركب ذلك أُشيع النهار
كاشف عيل عنده فرتكوا حرض أن إىل حصة فانتظروه بوالق، يف راكبًا فوجدوه الباشا
فروة عليه خلع ثم بالِبرش، وقابله حصة الباشا به واختىل بيوتهم، إىل ورجعوا املذكور

حصانًا. أيًضا عيل محمد له وقدم سمور
باألزبكية. للحرب رشكفلك عمل يف رشعوا وفيه

والية بتقليده للباشا بشارة يده وعىل ططري ورد عرشه تاسع االتنني يوم ويف
ملحمد وطوخان رشيد وايل إىل الثالث والطوخ التقليد معه الذي القابجي ووصل مرص،
واألعيان املشايخ وذهب مدافع عدة فرضبوا بك، وأحمد باشا طاهر أخي بك وحسن عيل

للتهنئة.
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رسوجي؛ رجل أحدهم أشخاص تالت الباشا َقتل محرم) ٢٠) التالت يوم ويف
ألخيه فأرسل املرصلية، األجناد بعض عند أجري أخ له الرسوجي الرجل أن ذلك وسبب
فأخربهم، وسألوه عليه فقبضوا الرجل، ذلك مع وأرسلها ونعاالت تياب بعض له فاشرتى
معه بوالق إىل متوجًها بيطاًرا رجًال أيًضا وأحرضوا الرسوجي، الرجل ذلك فأحرضوا
نعاالت ألخصامهم ليعمل اآلخر الرب إىل يعدي أنه واتهموه عليه فقبضوا ونعاالت، مسامري

ظلًما. فقتلوهم الثياب معه الذي والرجل الرسوجي وقتل بقتله الباشا فأمر للخيل،
خازندار وهو البرشى، يده عىل الذي القابجي حرض محرم) ٢١) األربع يوم ويف
وال أطواخ معه يحرض ولم املجدة، ويسمونها بإسكندرية كان حني أرسله وكان الباشا،

ومدافع. شنًكا له فرضبوا ذلك، غري
عليه هو ما عىل وأقره سمور، فروة املحروقي أحمد السيد عىل الباشا خلع وفيه
مبارش باش وأقره الجوهري جرجس عىل خلع وكذلك بندر، وشاه الرضبخانة أمني

عليه. هو ما عيل األقباط
األلفي. إىل الرسالة بجواب الشغب كاشف عيل رجع وفيه

السابقة. املعركة من مجروًحا وكان بك يحيى بموت الخرب تحقق وفيه
والوجاقلية، املشايخ وحرض الديوان الباشا عمل محرم) ٢٢) الخميس يوم ويف
املرصلية األُمرا عن ورضينا صفحنا كنا إننا ومضمونه: الجمع، بحرضة املرسوم وقروا
فخانوا األعظم، والصدر باشا عيل بشفاعة عليهم رشطناها التي الرشوط موجب عىل
امُلوىلَّ باشا عيل وغدروا الحجاج، وقتلوا وظلموا وبغوا وطغوا الرشوط ونقضوا العهود
بحرية، مركبًا ثمانني يف العساكر عليهم فوجهنا ومتاعه، أمواله ونهبوا وقتلوه عليهم
فورد لهم، املوالني العسكر ومن منهم لالنتقام برية بعساكر الجزار باشا أحمد وكذلك
عن رضينا ذلك فعند وإخراجهم؛ وقتلهم لهم ومحاربتهم عليهم العساكر بقيام الخرب
وأطلقنا كليٍّا، صفًحا عنهم وصفحنا األول، الخلل من منهم وقع ما لجربهم العسكر
أحمد حرضة وولينا عليهم، حرج غري من أرادوا وأينما شاءوا متى واإلقامة السفر لهم
ووفور والسياسة، التدبري حسن من فيه علمنا ملا املرصية الديار كامل خورشيد باشا
ومدافع لياٍل تالت باألزبكية وسواريخ وحراقة شنًكا وعملوا ذلك، غري إىل والرياسة العقل

وغريها. القلعة من الخمسة األوقات من وقت كل يف ترضب
الرب إىل التعدية وقصدهم وحسات، عملوا القبايل األُمرا بأن األخبار تواترت وفيه

الرشقي.
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من الكثري وانتقل حلوان، جهة عىل منهم الكثري عدى عرشينه خامس األحد يوم ويف
إىل وهربوا عنها وجلوا وغريها املطرية أهل فخاف مرص، بر إىل الجيزة بر من العسكر

القبايل. األُمرا وصول من خوًفا مرص إىل منهم كثري وحرض البالد،
أحمد سيدي مولد إىل الرشقاوي الشيخ سافر عرشينه سادس االتنني يوم ويف
الجوهري وجرجس املحروقي وكان العقول، وسخاف العامة من كثري به واقتدى البدوي،
تعدية لهم تبني فلما لهم، فأذن الباشا واستأذنوا احتياجاتهم وشهلوا أيًضا، مسافرين
تابعه. ومن الرشقاوي الشيخ يمتنع ولم السفر، من امتنعوا الرشقية جهة إىل املرصلية
باب قبة جهة إىل القبايل) (األُمرا منهم فريق وصل عرشينه سابع التالت يوم ويف
الفتوح باب خارج من النرص باب خلف ورمحوا الجبل، خلف من والعادلية النرص
النسا، وعروا الدور وعربوا جاوره وما الواييل ونهبوا والدمرداش، قمر الشيخ ونواحي
بعض ومعهم وجوههم عىل القرى تلك أهل وخرج وزروعهم، وغاللهم دسوتهم وأخذوا

مرص. إىل منهم الكثري ودخل وقصاع، شوايل
واملحاربة، الخروج عىل واتفقوا العسكر عيل ومحمد الباشا جمع األربع يوم ويف
آخر ويف متاريس، عمل يف ورشعوا النرص باب خارج إىل والرشكفلكات املدافع وأخرجوا
يف يسعون وهم والقليوبية الرشقية إقليم يف وتفرقوا والعرب، املرصلية ترفع النهار
ساقه عىل قايًما أو أخذوه البيادر من مدروًسا وجدوه فما الحصاد، ويهلكون الفساد
وأكلوه. ذبحوه املوايش من أو نهبوه املتاع من كان أو أحرقوه، مدروس غري أو رعوه

عليه ونقبوا يومني، الرشقية كاشف بها فحارصوا بلبيس إىل طايفة منهم وذهب
كبار من اثنان ومعه أسريًا وأخذوه العسكر، من معه من وقتلوا غلبوه حتى الحيطان

العسكر.
عند العايد شيخ طويلة أبو وحرض املايتني، نحو أهلها من وقتلوا البلد نهبوا ثم
والذي للعرب غالبها الزروعات هذه لهم: وقال النهب، هذا عىل وكلمهم والمهم األُمرا
املصاحبني العرب هبود وإن العرب، مع رشكة (الرشقية) الرشق بالد يف الفالح زرعه
فإنه النهب وأما كفايتكم، ويأتيكم وامنعوهم فكفوهم ذلك، يف مال رأس لهم ليس لكم

هدًرا. يذهب
العرب، هبود قوله: وغريهم الهنادي من لهم املصاحبني العرب كبار سمع فلما
كاشف حرصوا وكذلك واختالف، منافسة العربان بني ووقع يقتلونه، وكادوا منه اغتاظوا
من كثري وأُصيب لياٍل، تالت وحارب به وترتس قليوب جامع معه بمن فدخل القليوبية،
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مرص، إىل وحرض قارب يف ونزل البحر، إىل معه بقي بمن ففر تركوه ثم له املحاربني
وجبخانته. ومتاعه حملته وأخذوا

بالكلف، وألزموهم وقليوب والعايد الزوامل شيخ مثل النواحي مشايخ وطلبوا
بطلبها وعينوا وتالتة، وألفني ريال ألف مثل الشاقة، والكلف الفرد القرى عىل وفردوا
استعظم ومن وأزيد، فضة ألف عرشين املقرر خالف ُطرق وحق خدًما لهم وعينوا العرب
وحرقوا أهلها وقتلوا نساها وسبوا ونهبوها، القرية حاربوا عليهم عىص أو ذلك من شيٍّا
عىل الناس وازدحم الرقع، من فقلت وغريها بالغالل املدينة إىل الواردون وقل جرونهم،

فيها. القليل من يوجد ما
ما فأخذوا مدخر يش عندهم يكن لم ألنهم ألخبازهم؛ الغالل إىل العسكر واحتاج
إال يدركه وال الكيل، ربع عىل زيادة يشرتي من ومنعوا الكرب فزاد العرصات، يف وجدوه
يمكنه ال القريبة مزرعته من غلة الناس من للبعض حرض وإذا نصًفا، بستني مشقة بعد
ما فيحجزون وأتباعهم، األبواب لقلقات واملغرم واملصانعة بالتجوه إال داره إىل إيصالها
منهم، القريبة العرصات يف وضعها يريدون بأنهم متعللني الغلة من البلد داخل يرونه

ويطلقونهم. دراهم فيعطونهم بالبيع، للفقرا فيعطونها
األقباط عىل أكياس جملة فوزعوا العسكر، لنفقة أكياس جملة طلبوا أواخره ويف
مال أيًضا وطلبوا وامللتزمني، التجار ومياسري البهار وتجار املحروقي أحمد والسيد

معجلة. تاريخه سنة عن املظالم مسميات وباقي والتحرير الجهات
فرق تالت أنفسهم ورتبوا العسكر من الكثري خرج عرشينه تاسع الخميس يوم ويف
من أنفار فيها ُقتل مناوشات بينهم ووقع القليل، إال الخيول وردوا جهات، تالت يف

الفريقني.

(١٢١٩ (سنة الخري صفر شهر

بالخروج البطالني والخدامني الفالحني عىل نادوا فيه مايو) ١١) الجمعة بيوم استهل
يجري الذي يستاهل سيده من ورقة بيده وليس أيام تالتة بعد وجد من وكل مرص، من

عليه.
عمل يف روهم ليُسخِّ وغريهم العتالني الناس من عدة وجمعوا األعوان طاف تانيه ويف

املدافع. املتاريس
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العرص سوق من عتيًقا طربوًشا يشرتي شخص عىل الوايل قبض خامسه ويف
ورمى بيان، وال حجة غري من لألخصام الطرابيش يشرتي أنه واتهمه الجني، بسويقة

ظلًما. الخرق باب عند رقبته
لطلوعه ورضبوا إليها، وطلع الباشا وتسلمها القلعة من األرنؤد نزل سابعه ويف

النهار. آخر داره إىل ورجع مدافع، عدة
األلفي عقبه ويف سويف، بني إىل ووصوله جرجا حاكم بك سليمان قدوم أُشيع وفيه

الصغري.
تورين، وأخذوا السلطاني املذبح عىل الفجر طلوع يف الخيالة من طايفة هجم وفيه

الجزارون. وهرب الغيطان، بعض من واآلخر املذبح من أحدهما
مدافع. عدة له ورضبوا بها، وسكن القلعة إىل الباشا طلع تاسعه السبت يوم ويف
عنهم أفرج وقد اثنان، ومعه ببلبيس عليه املقبوض الرشقية كاشف حرض وفيه
جربًا فراوي وألبسهم عليهم خلع الباشا إىل وصلوا فلما وأطلقوهم، املرصلية األُمرا

لخاطرهم.
عدة وحرض والعربان، واملرصلية العسكر بني حرب بوقوع الخرب وصل وفيه
منها، وخرجوا القرى تلك أهل وجال وبهتيم، الخصوص عند الواقعة وكانت جرحى،
بالرملية. منهم الكثري ونزل مأوى، لهم يجدوا فلم وقصاعهم، مرصبأوالدهم إىل وحرضوا
ومجاريح عرايا وفيهم البدوي، السيد مولد إىل ذهبوا الذين من أناس حرض وفيه
وحرص والبحر، الرب يف فرًقا فتفرقوا الطرق؛ عليهم وقطعت العرب لهم وقفت وقد وقتىل،
الرشقاوي الشيخ وأما فيه، خري ال ما لهم وحصل بالقراطيني منهم كبرية طايفة العرب

القرين. بلده إىل مرشًقا ذهب ثم أياًما، بها وأقام الكبرية املحلة إىل ذهب فإنه
أتباعه طلب وفيها األلفي، عند من برسالة هجانًا األرنؤدي أغا حرضمصطفى وفيه
للعثمانية. صداقته تحقق بعدم واحتجوا إليه، الذهاب يف لهم يأذنوا فلم بمرص الذين

وأنه بحري، جهة إىل جرجا حاكم الخازندار بك سليمان بتوجه الخرب ورد وفيه
واأللفي خصيب، ابن منية بحري أثره يف الصغري األلفي وأن سويف، بني إىل وصل
عشريته مع صلحه وأُشيع والغالل، الديوانية األموال يف يقبض بأسيوط مستقر الكبري

العثمانية. مع ذلك خالف ومظهر ا، رسٍّ
استقروا فلما الباشا، كتخدا عند الوجاقلية من جماعة أحرضوا عارشه األحد يوم ويف
الشعرية، بباب الذي كاشف رضوان وحبسوا سلفة، منهم وطلبوا كلموهم الجلوس يف
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الوكيل، أغا مصطفى مثل: األعيان، باقي من طلبوا وكذلك كيًسا، عرشين منه وطلبوا
مختلفة مبالغ وخالفهم الرزاز كتخدا وإبراهيم سليم، أفندي ومحمد محرم، أغا وحسن
وفردوا ذلك، عن تنقص ال أنها الباشا وحلف كيس ألف األقباط عىل وعملوا املقادير،
ما أكياس مبالغ وخالفها واملنصورة ودمنهور وفوة ورشيد دمياط مثل البنادر عن
الباشا وأحرض العسكر، لنفقة ذلك وغري كيًسا، وخمسني كيس وماية كيًسا ثمانني بني

التقصري. يف واتهمه الروزنامجي
بك مراد زوجة نفيسة الست بيت إىل واملحتسب الوايل الباشا أرسل االتنني يوم ويف
بالتفتيش أرسلوا وكذلك القلعة، إىل بهن فطلعا امرأتان وصحبتها معهما فركبت وطلبها،
ذلك عرص بعد كله وذلك بعضهن، عىل وقبضوا غالبهن فاختفى األُمرا، نسا باقي عىل

اليوم.
لها وقال بالجلوس أمرها ثم وأجلها، إليها قام يديه بني نفيسة الست حصلت فلما
أمر يف يسعى له وتقول أغا صادق مع تتكلم ر ُمنَوَّ جاريتك أن يصح اللوم: طريق عىل
جاريتي أن ثبت إن فأجابته: العسكر؟ جامكية من باملكسور له وتلتزم العصاة، املماليك
إىل وأشار وهذه؟ لها: وقال ورقة جيبه من فأخرج دونها، به املأخوذة فأنا ذلك قالت
ثانيًا فأدخلها هي، ما ألنظر أقرا أن أعرف فإني أرنيها الورقة؟ هذه وما فقالت: الورقة
وخالفهم، األكابر عند معلوم وقدري بمرص عشت ما بطول أنا له: قالت ثم جيبه، يف
دولة بنا مرت ولقد بك، معرفتي من أكثر يعرفونني وحريمهم الدولة ورجال والسلطان
باشا محمد سيدي وكذلك التكريم، إال منهم رأيت فما الدين، أعدا هم الذين الفرنسيس
فعَل فعلُك يوافق فلم أنت وأما املعروف، إال منه نَر ولم قدري، ويعرف يعرفني كان
مناسبة وأي له: فقالت املناسب، غري نفعل ال أيًضا ونحن فقال: غريهم، وال دولتك أهل
أتباعي أكرب لكونه أرسلته أنا فقال: الجرايم، أرباب مثل بالوايل بيتي من يل أخذك يف
السحيمي الشيخ بيت إىل بالتوجه وأمرها إليها، اعتذر ثم التعظيم باب من فإرساله
فتكدرت بذلك؛ شايًعا الخرب وأصبح العسكر، من بجماعة عنده، وأجلسوها بالقلعة

لذلك. الناس خواطر
الباشا إىل وطلعوا األمري، والشيخ السادات والشيخ األرشاف ونقيب القايض وركب
حسًما مكرمة السحيمي الشيخ ببيت أنزلتها وإني عليها بأس ال فقال: أمرها، يف وكلموه
ذلك وبعد الذنب، بيان نريد فقالوا: عليها، الحجر يوجب ما منها حصل ألنها للفتنة؛
العصاة، املماليك إىل تستميلهم العسكر كبار مع سعت إنها فقال: االنتقام، أو العفو إما
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العلوفة، تدفع أنها فينبغي العلوفة دفع عىل تقدر إنها وحيث علوفاتهم، بدفع ووعدتهم
ذلك؛ عىل نتفحص أن فيُحتاج به، تأمرون ما تستحق فإنها ذلك عليها ثبت إن له: فقالوا
يف يل وليس له، أصل ال كالم هذا فقالت: ذلك، يف وخاطباها واملهدي الفيومي إليها فقام
يش عندي يبَق فلم مصادرتي قصده كان فإن بسببه، أخاطر أني حتى زوج املرصلية
قل للرتجمان: األمري الشيخ فقال وراددهم، معه وتكلموا إليه فعادوا كثرية، ديون وعيلَّ
فإن اللوم، علينا يتوجه ذلك وبعد مفاسد، عليه ويرتتب مناسب غري أمر هذا ألفندينا:
عىل قايًما وقام البلدة، هذه من نخرج أو الوقت هذا من بيش لنا عالقة فال كذلك كان
وأنها إطالقها، يف الباشا وكلموا وخالفه الوكيل أغا مصطفى فمسكه الذهاب، يريد حيله
عديلة وكانت السادات، الشيخ ببيت وأنزلوها بذلك فريض السادات؛ الشيخ ببيت تقيم

أيًضا. بيته إىل ذهبت الخرب وصلها عندما بك إبراهيم بنت هانم
يتعاطى وأنه حارته، أهل منه شكا الشعرية بباب السبيل عىل شخًصا شنقوا وفيه

ذلك. وغري والنسا الرجال بني ويجمع القيادة
سنة مريي بطلب باألسواق وألصقوها أوراًقا كتبوا عرشه رابع الخميس يوم ويف
الباقي، بطلب الحال اضطرهم ثم نصفها طلبوا ذلك قبل وكانوا بالكامل، املعجلة تاريخه
كيس خمسماية القبطة طايفة عىل منها استقر كيس آالف خمسة بتوزيع قوايم وعملوا
وبقية نفيسة الست وعىل ذلك، قبل منهم أخذ ما خالف امللتزمني عىل وجملة األلف، بعد

كيس. تمانماية األُمرا نسا
الحمرا. الزاوية عند من العسكر جراية العرب خطف وفيه

العسكر من عدة فخرج طرا، جهة إىل وعدى الخازندار بك سليمان وصل وفيه
الجبل خلف من املرور فقصد واملغاربة، العسكر من ذلك قبل هناك املرابطني خالف
باملدافع عليه ورضبوا العسكر له فوقف الليل، آخر يف الرشق جهة بجماعته واللحوق
حماية، عىل معه بمن ونفذ الجمعة، يوم عرص إىل الفجر من الرضب واستمر الكثرية،

القلعة. تحت إىل براسه وحرضوا واحًدا مملوًكا منه وقتلوا
العلوفة يطلبون املدينة إىل ودخلوا وغريهم، األرنؤد عسكر من الكثري رجع وفيه
ونهبوها منها أهاليها أخرجوا وقد ومسطرد، وبلقيس ببهتيم منهم بقي من واستمر
لرمي الحيطان ونقبوا فيها وكرنكوا ذلك، وغري وأتبان غالل من فيها ما عىل واستولوا
أسطحة يف خيامهم ونصبوا داخلها، من مسترتون وهم الثقوب من الرصاص بنادق
وال خارج إىل يخرجون فال املدافع، وعليها البلدة خارج من املتاريس وجعلوا الدور،
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باملدافع عليه رموا املقاتلني الخيالة من منهم قرب من وكل الحرب، ميدان إىل يربزون
ذلك. عىل واستمروا أنفسهم عن ومنعوا والرصاص،

الحج أدركوا الحجاج بأن وأخربوا الحجاز، من التجار إىل مكاتبات وردت وفيه
رحمة إىل باشا رشيف بوفاة أيًضا وأخربوا بيومني، الوقوف قبل ودخلوا بعرفة، والوقوف
بوفاة الشامية البالد من أيًضا أخبار ووردت العثمانيني، الدولة خيار من وكان تعاىل، هللا

مايو). ٧) املحرم عرشين سادس يف الجزار باشا أحمد
والصنايع، الحرف أرباب إىل تنابيه أرسلوا مايو) ٢٦) سادسعرشه السبت يوم ويف
هم ما مع وتكدروا الناس فضج كيس، خمسماية مجموعها عليهم، وزعت دراهم بطلب
يفتحوا فلم األحد يوم ذلك عىل وأصبحوا يش، كل يف األسعار وغال الحال وقف من فيه
األغا ومر األزهر، الجامع إىل طايفة منهم وحرض بهم، يفعل ما وانتظروا الحوانيت

القليل. إال منهم يفتح فلم الدكاكني وفتح باألمان ينادون والوايل
الصغري األلفي وصول وأشيع بحري، جهة إىل املحرمجي كاشف سليم رسح وفيه
األزهر بالجامع واألطفال العامة غوغا من الكثري اجتمع االتنني يوم وأصبح املنية، إىل
الجامع بمقصورة وتحلقوا ويطبلون، يرصخون املنارات إىل وصعدوا طبول، ومعهم

والدكاكني. األسواق وأغلقوا لطيف! يا ويقولون: ويترضعون، يدعون
عمر السيد إىل قاصًدا فأرسل القلعة، من سمعهم بل الباشا، إىل الخرب ووصل
كلهم والصنايع الحرف وأرباب الناس هؤالء فقال: الفقرا، عن رفعنا إننا يقول: النقيب
لجوامك منهم تطلبوا حتى الحال ووْقف والكساد القحط من فيه هم ما كفاهم وما فقرا،

بذلك. الرسول فرجع بذلك. عالقاتهم وما العسكر،
بفتح الناس يأمر وهو بالغورية، وجلس العسكر من عدة ومعه األغا وحرض

لقوله. يسمعوا ولم أحد يحرض فلم يتخلف، من ويتوعد الحوانيت
ونادى املذكورين، عن الغرامة برفع فرمان ومعه القاصد رجع العرص وقت ويف
يرمحون األطفال وخرج بيوتهم، إىل وذهبوا وتفرقوا الناس فاطمأن بذلك املنادي

ويفرحون. ويرصخون
الجيزة، بر إىل واملغاربة العسكر من كثري وجمع عيل محمد عدى اليوم ذلك ويف
وانجرح أنفار بينهم فُقتل فحاربوهم العرب، من جملة عليهم فنزل خارج إىل وبرزوا
يف منهم قتيل املغاربة ومع العرب من راس ومعهم فرجعوا عنهم ترفعوا ثم كذلك، منهم
الرعيان من طريقهم يف وأغنام مواٍش بعض وخطفوا طردناهم، يقولون: وهم تابوت،

منهم. وأخذوها فقتلوهم
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وأمره البهار، كاتب الباشا كتخدا أحرض (١٨٠٤ مايو صفر/٩ عرشه (تاسع ويف
بأثمانها، نأخذها إنما فقال: ذلك، وجود بعدم إليه فاعتذر بُن فرق ستماية بإحضار
معي فأرسل أردت وإن يوجد، ال القدر هذا أن عرَّفتك وقد التعريف إال عيلَّ ليس له: فقال
الحواصل وفتحوا الخانات عىل فطافوا والخانات؛ التجار حواصل عىل ونكشف تريد من
فرجعوا مشرتواتهم، من العسكر كبار نشانات عليه وأكثرها فرًقا سبعني إال يجدوا فلم

باألمان. ذلك إثر يف نودي ثم يش، غري من
أيام يف يتحرشون الذين العسكر بعض بني الصاغة بسوق معركة وقعت وفيه
ورضبوا ومعايشهم، وصناعتهم داللتهم عليهم ويعطلون والباعة، الداللني يف األسواق
من الحقيقة يعلم ال من وظن َكرشة، وحصلت الناس ففزع بالرصاص؛ بعضهم عىل
مرور ووافق والتواري، النجاة وطلبوا وشماًال يمينًا فهربوا (هوجة)، قومة أنها العسكر
الغبار انكشف ثم الهرب، وطلب معه ومن هو فانزعج الوقت ذلك؛ يف اإلنكشارية أغا
يف بحمله وأمر األغا فرجع مجروح، وآخر رمق وبه مطروح عسكري شخص وظهر

باألمان. ونادى تابوت
يف وكذلك القلعة، من كثرية مدافع رضبوا املغرب قبل عرشينه تاني الجمعة يوم ويف
وصول من التمويهات من يقولونه ما سوى سبب لذلك يظهر ولم السبت، يوم صبحها

أخرى. وبحرية تارة برية ودالة وعساكر األطواخ
ومدافع متاريس منهم وأخذوا والعثمانية، املرصلية بني معركة وقوع أشيع وفيه
وقطعوا شلقان ناحية طايفة املرصلية من وحرض ليًال، دخلوا جرحى منهم ووصل
الواصلون وامتنع مراكب، وأحرقوا مركبني وأخذوا البحر، يف ار فَّ السُّ عىل الطريق
مراكب إليهم فخرج سعرها؛ وغال والعرصات الرقع من الغالل وارتفعت والذاهبون،
بعض ووصل املوضع ذلك عن وأجلوهم باملدافع، عليهم ورضبوا الشلنبات لها: يقال

املعوَّقني. من مراكب
فاستشارهم إليه فذهبوا املشايخ، إىل الباشا أرسل عرشينه سادس التالت يوم ويف
له: وقالوا ذلك، يف رأيه يصوبوا فلم الرعية، مع صحبته وخروجهم الحرب إىل خروجه يف
يخرج من معنا وأنت علينا الهزيمة كانت وإذا بالخروج، غريهم تأمر العسكر انهزم إذا

طايل. غري عىل املجلس وانفضَّ ذلك؟ بعد
ومغالبات، ومحاربات مساجالت بينهم وقع الخميس ويوم األربع يوم أواخره ويف
وانجرح ومجاريح، قتىل منهم ورجع باقيها أخذ وقيل: العثمانيني، جبخانة واحرتقت
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والوايل الباشا سلحدار ودخل الطبجية، من أشخاص واحرتق باشا طاهر أخو بك عابدي
املماليك. من كأنه بشوارب واحدة راس وأمامهما

عىل محملة أيًضا وجبخانة مدافع ومعهم عساكر أخرجوا اليوم ذلك عرصية ويف
َجمًال. وثالثني نيف

الست من وتحصيلها بقبضها وألزموا الغرامة، طلب يف األُمرا نسا عىل ضيقوا وفيه
وأرسلوا النسا، باقي عىل بمعرفتهما فوزعتاها بك، إبراهيم ابنة هانم وعديلة نفيسة
فلم متاعهن لبيع أكثرهن فاضطر به؛ التزمن ما يدفعن حتى بيوتهن يالزمون عساكر

والكساد. املضايقة لعموم يشرتي من يجدن
واملحارصات الحروب استمرار من عليه هو ما عىل والحال الشهر هذا وانقىض
الحكام تفاشل واستغنامهم العربان وتسلط وبحًرا برٍّا الطرق وانقطاع الفريقني، بني

األحكام. وانفكاك
بحسب البعض بعضهم عىل وحرام سعد من املقاومني الفالحني تسلط وكذلك
يعرفون وال اإلقليم، سياسة بطرايق املتأمرين القايمني وجهل والضعف والقوة املقدرة
به تحيط ال بما العسكر قبايح وتمادى كان، وجه بأي الدراهم أخذ إال األحكام من
الجهات، غالب يف وكرشات ورجفات زعجات من يوم يخلو ال إنه بحيث والدفاتر، األوراق
العامة مع سبب بأدنى رش وطلب تنازع، أو يش خطف أو أْمَرد، أو امرأة ألجل إما
فضة بدراهم ناقص ذهب دنانري إبدال بسبب واملتسببني السوقة مع مشاحنة أو والباعة،

ذلك. غري أو باعة أو صيارف من املصارفة كاملة
ووصل بُل، السُّ ومنع املجلوب وقلة يش، كل يف األسعار وغلو املعايش أسباب وتعطل
وإذا وِعزَّته، لقلته ذلك من أكثر والشعري والفول رياًال، عرش ستة القمح األردب سعر
وأجرة املأمن، وصوله عند الثمن بأبخس قهًرا العليق الحتياج أخذوه يش منه حرض
ويخلطونه منها الطحانون يرسقه ما مع نصًفا وأربعون ستة القمح من الويبة طحني
ومكسه وأجرته غربلته بعد األردب ثمن بحيث نصًفا، عرشون خبيزها وأجرة فيها،
اللطيف فسبحان رياًال، وعرشون أربعة — خبًزا يصري أن إىل وخبيزه وطحينه وكلفته

األسواق. يف والفطري الكعك وأصناف الخبز كثرة لطفه َخِفيِّ ومن املدبر! الخبري
أنصاف، تسعة والكبد العظم من فيه بما الجفيط اللحم من الرطل وسعر
بألفني القنطار والسمن نصًفا، تالتون املاء والراوية الرطل، أنصاف سبعة والجامويس
خمسة إىل األردب سعر ووصل ثمنه، وغال وجوده وقل األرز وشح نصف، وأربعماية

الرطل. نصًفا عرش بثمانية القريش والجبن رياًال، وعرشين
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من فيها بما البامية من الرطل إن بحيث ثمنها؛ وغال وجودها فعز الخضارات وأما
رطل، كل أنصاف بثمانية الكثرة حد بلغت أن إىل طلوعها وقت من يُرمى الذي الخشب

أوقية. عرشة اثنتا قباني والرطل
نصًفا. سبعني الرطل الشهر هذا يف بلغ حتى سعره، وغال البن وجود وعز

األبيض والعسل الواحد، الرطل نصًفا وأربعون خمسة الصعيدي العادة والسكر
عرشون القطر والعسل نصًفا، عرش خمسة األسود والعسل نصًفا، ثالثون الجيد الغري
عمله الذي القباني بالرطل ذلك كل نصًفا، وعرشون أربعة والصابون الرطل، نصًفا
الحطب من الكثري وورد القنطار، فضة بألفني والشريج خريًا، هللا جزاه فال باشا؛ محمد
أنواع وأما نصف، تلتماية بعد الحملة نصًفا وعرشين ماية إىل سعره ورخص الرومي،
بعرشين الواحدة بيعت فإن ثمنه، وغلو لقلته الناس أكثر يشِرته فلم والعبدالوي البطيخ
حد بلغ أن إىل طلوعه وقت من الرطل أنصاف بخمسة والخيار فأكثر، فأقل نصًفا
فال الفاكهة وأما بنصفني، بيع ذلك فعند البرشية؛ الطبيعة تقبله ال بحال وبقي الكثرة،
الخوخ رطل فإن لغلوها، وْحَمى امرأة أو يشتهيها مريض أو األغنيا أفراد إال يشرتيها
وخراب املجلوب لقلة وذلك ذلك، عىل وقس كذلك، األخرض والتفاح نصًفا، عرش بخمسة
يدينون، وما وتركهم منهم الرشوات وأخذ املتسببني، وحوز البهايم علف وغلو البساتني

كانت. عما سعرها وانحل كثرت فإنها األتبان وأما

(١٢١٩ (سنة األول ربيع شهر

أن تبني ثم وإشاعات، ومرج هرج وقع وفيه ١٨٠٤م) يونيو ٩) السبت بيوم استهل
وناحية الحسينية، وظاهر النرص، باب خارج إىل وصلوا واملماليك العربان من طايفة
النواحي، بتلك صادفوه من عىل ورمحوا الحيل، جهة بدران وجزيرة الحمرا، الزاوية
والعليق الجراية من معهم ما وأخذوا عرضيهم، وبني الخارجني العسكر بني وحالوا
الحمرا الزاوية ناحية إىل ثم بوالق، جهة إىل وذهب عساكر ومعه الباشا فنزل والجبخانة،
إىل وطلع العدوي باب من ودخل العرص بعد الباشا رجع ثم املدينة، أبواب وأغلقوا
ونزول خالفهم ودخول عساكر وخروج وقايع بينهم تكرر ثم بُْرنًسا، البس وهو القلعة،

وطلوعه. الباشا
املحلة إىل ذهابه بعد بالقرين غيبته من الرشقاوي هللا عبد الشيخ حرض رابعه ويف

طندتا. من
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للباشا، خطابًا الكبري األلفي عند من بمكاتبة حرضهجانة سادسه الخميس يوم ويف
له يُخلوا أن ويلتمس حسن، بك وعثمان هو مرص إىل الحضور عىل بعزمه األخبار وفيها
جوابًا الباشا له فكتب بمرص، الواقع والفساد األمر هذا يف لينظر العيني وقرص الجزيرة
باإلذن لك وأرسلنا للطاعة، مذعن أنك عرَّفتنا السابق يف أنك إلينا نُقل ما عىل ملخصه:
إىل فارجع وممتثًال طايًعا كنت فإن الحضور، هذا موجب عرفناه وما بجرجا، واإلقامة
ونحو والغالل املال وأرسل القبيل، باإلقليم والحكم الوالية ولك كنت، ما موضع جرجا

تامنه. السبت يوم بالجواب وسافروا الكالم، من ذلك
وأشاع منزلهم من وانتقلوا وبنها، مشتهر ناحية إىل املرصلية األُمرا ترفع وفيه

وهروبهم. ذهابهم العسكر
سافر الذي جاويش محمود بموت فيها وأخربوا الحجاز من مكاتبات وردت وفيه
جدة حارصوا الوهابيني من طايفة وأن الرصة، صرييف يوسف الحاج وكذلك باملحمل،
بتالتني القمح واألردب عنهم، الوارد ملنع شديًدا غال الحجاز ببالد وأن يملكوها، ولم

وأربعماية. آالف خمسة العددية الفضة من (تساوي) فرنًسا ريال
الشلنبات. يسمونها حربية مراكب هناك أرسلوا ثامنه السبت يوم ويف

إىل باشا طاهر أخو بك وحسن عيل محمد خرج أول) ربيع ١١) التالت يوم ويف
املنوفية، بر إىل األُمرا من طايفة وعدَّى وأدوات، كثرية عساكر وصحبتهم القليوبية، جهة

املنوف. من املنوفية حاكم وهرب
وفيها السويس، إىل القلزم من داوات مراكب بوصول الخرب ورد عرشه ثالث ويف
املدينة أهل أكثر وأن وجدة، واملدينة ملكة الوهابيني بمحارصة وأخربوا واملحمل، حجاج
بماية األرز واألردب ُوجد، إن فرنًسا بخمسني القمح واألردب األقوات، لعزة جوًعا ماتوا

ذلك. عىل وقس فرانسة،
الذين وهم العسكر، من طايفة وفيها مراكب وصلت السبت يوم عرشه خامس ويف
آالف خمسة أنهم وأشاعوا اإلفرنج، محاربة يقلدون الذين الجديد النظام يسمونهم
بالتقليد للباشا والبشارة باملجدة حرض كان الذي األغا صحبتهم ووصل آالف، وعرشة
بوالق، جهة وشنًكا مدافع لوصوله ورضبوا أيًضا فحرض إسكندرية، إىل ورجع واألطواخ،
املدينة وسط من طريقه وشق بوالق، من وأركبوه وطبلخانات، ويرًقا خيوًال له وأرسلوا
املاية دون وهم الجديد، النظام وعسكر والجنيبات والوايل الباشا أتباع وخلفه وأمامه
ومعه راكب، آخر وخلفه ملون حرير أكياس يف أوراق ومعه املذكور واألغا شخص،
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كتابه دواة وعليه صغري صندوق معه وآخر الباشا، برسم خلعة بداخلها إن يقال بقجة
مدافع لوصولهم رضبوا القلعة إىل وصلوا فلما الطبلخانات، وخلفهم بالفضة، منقوشة
املذكور. التقليد وقروا العرص بعد الوقت ذلك يف ديوانًا الباشا وعمل القلعة، من كثرية

وناحية بدران وجزيرة بوالق جهة إىل العربان من طايفة وصلت اليوم ذلك ويف
أخذوه. بما وذهبوا خطفوه ما وخطفوا املذبح،

يف حسن بك وعثمان سويف، بني ناحية إىل الكبري األلفي بوصول الخرب ورد وفيه
الرشقي. بالرب مقابلته

مضمونه: العلما، للمشايخ خطابًا بمكتوب األلفي من قاصد وصل االتنني يوم ويف
بأوامر، ورجعنا البالد، وراحة راحتنا لقصد سابًقا سافرنا كنا أننا يخفاكم ال أنه
بني الحادث حصول بعد بأسيوط واستقرينا قبيل، إىل توجهنا ثم حصل ما لنا وحصل
فأنعم بذلك؛ الباشا أفندينا إىل وأرسلنا مرص، من وخروجهم والعسكر األُمرا إخواننا
األمر، حسب التوجه عىل وعزمنا ذلك فامتثلنا الطاعة، تحت ونكون جرجا بوالية علينا
عليهم العساكر وتسليط الغرايم، من يليق ال بما لهم والتعرض الحريم مصادرة فبلغنا
األحوال، هذه يف لننظر مرص إىل الحضور يف تعاىل هللا واستخرنا العزم، فثنينا ولزومهم؛
فلما املعنى، هذا من كثري وكالم النفوس، تهضمه ال والِعرض للحريم التعرض فإن
أنهم تقدم إنه الجواب: يف فقال عليها، وأطلعوه الباشا إىل أخذوها املكاتبة وصلتهم
بك ولعثمان جرجا، له أعطيت كنت وإني أمواًال، منهم وأخذوا للفرنسيس نساهم تركوا
ومراسيم أوامر لهم وأطلب الدولة أكاتب أن عزمي يف وكان البالد، من ذلك فوق وما قنا
عىل فليأخذوا أمانيهم وغرتهم بفعيل يرضوا لم إنهم فحيث وبراحتهم، لهم فعلته بما

نواصيهم.
ومتاريس. سعد بن الليث اإلمام قبيل خندق حفر يف رشعوا وفيه

الصابونجي، كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى إىل عيل محمد أرسل اليوم ذلك ويف
عدة ومعهما ماشني العشا بعد القلعة إىل أرسلهما ثم الليل، إىل عوقهما إليه حرضوا فلما

بها. فحبسا العسكر من
وأظهر والوجاقلية، املشايخ وحرض ديوانًا الباشا عمل عرشينه الخميس يوم ويف
الدر شجر وخيول بالحوش املسوَّمة خيوله وأوقف الديوان، ذلك يف وتفاخره زينته
باختالف الديوان أصناف ووقفت والديوان، والحوش باألبواب العساكر واصطف
والهيبة، بالشعار الباشا وخرج روسهم، عىل املذهبة بالطاسات والسعاة أشكالهم
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له أعدوا وقد الغوري، بديوان املعروف الكبري الديوان إىل بالطراز الطلخان رأسه وعىل
وزعقت عليه فجلس القديم، املوضع خالف مفروش وبساط أحمر جوخ بغاشية كرسيٍّا

الكبري. الجمع بحضور أفندي ديوان فقراه التقليد، وأحرض الجاويشية
الوالية ملخصه الثاني، من كالًما أكثر أحدهما مضمون آخرين، فرمانني قرأ ثم
توبتهم برشط املرصية األُمرا يف وشفاعته باشا عيل والية من املاضية الحال وحكاية
بمعونة الرعية وظلمهم املذكور باشا عيل وغدر والفجور، البغي إىل عودهم ثم ورجوعهم،
ذلك فعند مرص؛ من وأخرجوهم قتلوهم حتى عليهم والعسكر الرعية قيام ثم العسكر،
ويكونوا الطاعة، يالزموا بأن وأمرناهم منهم، تقدم عما وعفونا العسكر عن صفحنا
أهل وإبعاد والعلما، الرعية لكافة والرعاية والصيانة بالحفظ خورشيد باشا أحمد مع
ونحو والغالل الرصة من والحرمني الحج لوازم وتشهيل وطردهم، واملعتدين الفساد

املنمق. املعتاد املحفوظ الكالم من ذلك
املشايخ إليه ودخل الداخل، مجلسه إىل الباشا قام األوراق قراة أمر انقىض وملا
عملوا ثم املحروقي، أحمد والسيد والكتبة الوجاقية وكذلك سمور، فراوي عليهم فخلع

وطبوًال. كثرية ومدافع شنًكا
قبطيٍّا، وعرشون اثنان وعدتهم الكتبة، وكبار جرجس املعلم الوقت ذلك يف وأحرض
ثم عنده فتغدوا املحروقي بيت إىل نزلوا ثم أيًضا، عليهم فخلع بإحضارهم عادة تجر ولم
الرتسيم يف واستمروا الليلة، تلك فحبسهم القلعة إىل الباشا طلبهم ثم العرص، إىل عوقهم

كيس. ألف منهم وطلب
كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى عن أفرجوا عرشينه تاني السبت يوم ويف

كيس. تلتماية عىل الصابونجي
عليهما فخلع القلعة، إىل وطلعا باشا طاهر أخو بك وحسن عيل محمد حرض وفيه
ورضبوا الغربية، وايل بك وحسن جرجا وايل عيل بمحمد واستقر بالوالية، وهنآه الباشا
املوسكي، وجهة األزبكية من وسواريخ حراقة الليلة تلك وعملوا وشنًكا، كثرية مدافع لذلك
األلفي عسكر طوايف فإن شلقان، وال الجيزة بر يتعدوا أن يقدرون ال أنهم والحال
واملنوفية. الغربية برب منترشون البحرية واألُمرا الكلف، منها وأخذوا الجيزة، بر إىل وصلوا
برشوم جهة بجماعته كان أغا، إدريس له يقال األرنؤد كبار من شخص هرب وفيه
شخًصا. وخمسني املاية نحو وهم جماعته وتبعه بهم، ولحق املرصلية إىل فركب التني،
بيته من األلفي أتباع من كاشف عيل عىل ليقبض اإلنكشارية أغا الباشا أرسل وفيه
وجلسوا أخذه من األغا منعوا جماعة له فأرسلوا األرنؤد إىل فأرسل املالطيني، بسوق
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أغا سليمان إن ثم بيته، يف عليه محافظني أقاموا جماعة طرفه من الباشا فأرسل عنده،
وصحبته باألزبكية داره إىل وأخذه إليه، حرض املذكور إليهم اْلتَجا الذي األرنؤد كبري

أيًضا. األلفي الربدقجي مصطفى األمري
قرا فعندما الباشا، إىل األلفي من بمراسله رومي شخص وصل االتنني يوم ويف
بمراسلة مملوك أيًضا وحرض القلعة، برحبة عنقه فرموا حاًال، بقتله أمر املراسلة الباشا
وتمويهاته بكالمه اغرت وأنه األلفي، مع حضوره فيها يذكر حسن بك عثمان عند من
لم أنه ظهر ثم بالحضور، الباشا حرضة ومن الدولة من رشيفة أوامر بيده وأن عليه
جوابًا له فكتب ذلك، وأمثال الباشا به يأمره ملا ممتثل بك عثمان وأن يش، بيده يكن

سامًلا. ورجع اململوك ذلك عىل وخلع
عليهم قرروا بعدما األقباط النصارى عن أفرجوا عرشينه سادس األربع يوم ويف
العشا بعد بيوتهم إىل ونزلوا كيًسا، وخمسون مايتان وقدره الرباني، خالف كيس ألف

الفوانيس. يف األخرية
املراكب من مدافع فرموا إنبابة، بر إىل خيوله وانترشت الصغري األلفي وصل وفيه
بك وعثمان الشوبك، إىل وصل الكبري األلفي أن وأُشيع الرقع، من الغلة ورفعوا وبوالق
بعدما بنها، ناحية إىل األُمرا وباقي والربدييس بك إبراهيم ورجع حلوان، إىل وصل حسن
معسكرهم إىل العسكر من كثري وخرج والفرد، الكلف وقبضوا والغربية املنوفية طافوا
والجيزة. طرا ناحية إىل العسكر من عدة أيًضا وخرج الرشق، إىل وازاها وما شلقان ناحية
كان — األنف مقطوع العسكر كبار من لشخص ورقة الصغري األلفي أرسل وفيه
كان كما يكون وأن باإلكرام، ويعده إليه للحضور يطلبه — بمرص كان حني أتباعه من
فالح، رجل وهو املرسال بقتل فأمر الباشا إىل والرسول الورقة فأخذ عنده، منزلته يف
قبل وشكره. فضة نصف ألف بعرشين األنف مقطوع عىل وأنعم بالرمليه، راسه فقطعوا
معونة وغريهم الدالة من عساكر بورود وأخربوا العريش، من هجانة وصلت بأيام ذلك
عرشة يقولون: العثمانية كذابي من فاملكثر عدتهم؛ يف الروايات واختلفت بمرص، ملن

تالتة. أو ألفان يقولون: غريهم من واملقل آالف،
إىل البحرية األُمرا وانتقل الصالحية، من بقربهم األخبار تواترت األربع يوم ويف
بك وحسن عيل محمد وخرج الواردين، العسكر ملالقاة وافرة عدة منهم وركب بلبيس،
ناحية من عرضيهم ونقلوا ببلبيس، الرشقية جهة إىل الخيالة العسكر من كثري جمع يف

املدينة. إىل أثقالهم من الكثري وردوا البحر،
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كيس ألف منهم وطلب وحبسهم، اليهود من طايفة الباشا أحرض الخميس يوم ويف
الحبس. يف واستمروا

سيده، من باستدعا الشيمي جهة إىل إنبابة ناحية من الصغري األلفي رجع وفيه
وكان عليهم، قدرتهم وعدم لعجزهم أتوا حيث من ورجعوا ذهبوا أنهم العثمانية وأشاع

الشامية. الجهة من العساكر جميع ولحقتهم ظنوا، كما لهم تتم ال أمور ظنهم يف
ستني عىل ولوازم وجبخانة قومانية وفيها الواردين، للعساكر مالقاة أرسلوا وفيه

وأخذوهم. العربان بهم أحاط الربية توسطوا فعندما هجانة، ومعهم َجمًال
وانضموا املرصيني إىل وذهبوا بأتباعهم، العسكر كبار من أشخاص تسحب وفيه

بحري. إىل ذهب من ومنهم قبيل إىل ذهب من فمنهم إليهم،
مراكبهم وترفعت بك، عثمان عند الرشقي الرب إىل والصغري الكبري األلفي عدى وفيه

قبيل. إىل
طنطا إىل عيل محمد وانتقل بوالق، إىل البحر من بك وحسن بك عابدي حرض وفيه
تلك إىل وذهبوا وانهزموا املرصيني، وبني بينهم وقعت مقتلة بعد التني برشوم جهة

الجهة.
كيس مايتي عليهم قرروا أن بعد اليهود، طايفة عن أفرجوا غايته األحد يوم ويف

الرباني. خالف
أمتعة وصحبته بوالق، ساحل إىل الرومية الديار من الباشا خازندار حرض وفيه

صناديق. يف وأشيا للباشا ولوازم

(١٢١٩ (سنة االتنني بيوم الثاني ربيع شهر استهل

الباشا أغوات ملالقاته ونزل املدينة، وسط من القلعة إىل وطلع املذكور الخازندار ركب فيه
وخلفه أمامه ومشوا عسكريٍّا، خمسني نحو صحبته وحرض والشفاسية، والجاويشية
يرضبون أمامه والجاويشية الِجمال، عىل محملة خلفه معه حرضت التي والصناديق
الجنيبات وأمامه الباشا أتباع من كبرية عدة ومعه ركوباتهم، يف العادة حكم طبالت عىل

والخيول.
ولم ومغاربة، حجاج وفيها السويس إىل الحجازية الديار من مراكب وصلت وفيه
ومن باشا رشيف موت بعد بمكة بقي الذي العسكر قتله وأكثرهم القليل، إال منهم يصل
داخل يف حتى والقتل والفساد الرضر غاية منهم حصل وقد أجناسهم، من إليهم انضم
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الحال هذا عىل معه واستمروا جامكية لهم ورتب إليه ضمهم غالبًا الرشيف ألن الحرم؛
الفظيع.

الروايات واضطربت الشامية، الجهة من القادمني الدالة العسكر أمر أنبهم وفيه
نجا من ورجع وقاتلوهم، بالطرق لهم وقفوا املرصلية إن قال: من فمنهم أخبارهم، عن
أتوا، حيث من رجعوا عليهم الطريق قطع بلغهم ملا إنهم قال: من ومنهم بنفسه، منهم
من الرمانة فم من ذهبت منهم فرقة إن قال: ومن إليهم وانضم األمان طلب وبعضهم

بلبيس. إىل منهم راًسا بثمانني حرضوا إنهم وقيل: دمياط، طريق
واستقر وجبخانة، مدافع وصحبته العسكر من بعدة الوايل خرج األربع يوم ويف

الدمرداش. بزاوية
بك، وعثمان وأتباعه، األلفي وهم: القبايل، األُمرا هجم رابعه الخميس يوم ويف
بعدما الجبل ناحية من الذي الربج منها وملكوا طرا، عىل إليهم انضم ومن وحسن
خلف فيها ومن طرا وتركوا البساتني، ناحية إىل وتعدوا الجبل، أعىل من عليه رضبوا
قلعته من الباشا ونظرهم قليلة، أنفاًرا وكانوا العسكر، طوابري من وتحاربوا ظهورهم،
لم واجهوهم فعندما إليهم، وخرج الشفاسية من عدة يف فركب السلحدار، عىل فزعق

أنفار. منهم سقط بعدما وولوا يثبتوا
الباشا يخاطبون أنهم فيه يذكرون املشايخ إىل القبايل األُمرا من جواب وصل وفيه
يأمر وما يجب ما عىل معه ويكونون له، أصلح ذلك فإن معهم، وصلحه الحرب إخماد يف
اإلقليم، وخراب األموال وسلب املصادرات له أوجبت التي العسكر علوفة من ويرتاح به
إىل بالسفر الباقي ويأمر بمرص، يقيمون معدودة معلومة طايفة العسكر من يختار وأن
الحرب. إال عندي لهم ليس وقال: أبى، املكاتبة عىل وأطلعوه بذلك خاطبوه فلما بالدهم،
التي الحربية املراكب من وأصيب محاربة، بينهم أيًضا حصلت الجمعة يوم ويف
فقتل الطبجية الباشا واتهم الثانية، وأُحرقت إحداهما غرقت اثنتان، الشلنبات يسمونها

بالرميلة. وتالتة بالقلعة اثنان خمسة: منهم
بمقام فأقام القرافة، جهة إىل وذهب بحري من عيل محمد حرض السبت يوم ويف

أيًضا. محاربات اليوم ذلك يف ووقع الجهني، عامر بن عقبة
املطرية إىل أرسلوا وأنهم بهتيم، ناحية إىل القبايل األُمرا حضور أشيع األحد يوم ويف
ويف مدافع، عليهم ورضبوا الربانية والجهات بوالق نواحي العرب ورمحت عنها، بالجال
املرصلية، من أحًدا يروا فلم البساتني جهة إىل العسكر وكبار الباشا نظر اليوم ذلك
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فلم أحًدا، أمامهم يروا فلم الجهة تلك ودخلوا وافرة عدة معه وأخذ عيل محمد فركب
حتى قوية وقعة معهم فأوقع الجبل، جانب من عليهم خرج بكمني وإذا سايرين يزالوا
وولوا طلًقا عليهم فرضبوا الة الرَّجَّ باملشاة لحقوا حتى ُقتل، من منهم وُقتل أثخنوهم
وفيهم ورجعوا له، يسمعوا فلم ويحرضهم ويردهم يستحثهم عيل محمد فصار مدبرين،
برج اليوم ذلك يف وأخذوا بالقلعة، الجرحى ملداواة املزينني بطايفة طلعوا كثرية جرحى
ملن وأعطوا العسكر، من به من وقتلوا بطرا، البحر جهة العسكر بأيدي كان الذي الدير

شخًصا. التالتني نحو وهم األمان بقي
مقدماتهم ووصلت املرشق، جهة كانوا الذين املرصلية وصل تامنه االتنني يوم ويف
باب فأغلقوا النرص، باب خارج الكيمان وعند بل قمر، الشيخ وناحية العادلية جهة إىل
ولم بالجمالية كرشة وحصلت الحسينية، سكان وهربت والعدوي، الفتوح وباب النرص
محمد ودخل السور، أعىل من املدافع يرضبون أخذوا بل العسكر، من أحد إليهم يخرج
الدكاكني عىل واألتباع املماليك وانترش البيومي، بمسجد وجلس الحسينية إىل املنفوخ بك
الحسينية عن ترفعوا املرصلية إن ثم الظهر، بعد إىل املدافع رضب واستمر والقهاوي،
من مغاربة روس أنها تبني روس ثالثة وأمامه الوايل ودخل الرمي، فبطل البشتكية إىل

القاهرة. خارج مطروحني كانوا املرىض، الحجاج مقاطيع
باب خارج داره من إليهم فخرج املقديس، بدر السيد املماليك جماعة طلب وفيه
سفريًا يكون بأن بك إبراهيم إليه فأرس بك، وإبراهيم الربدييس عند فأخذوه الفتوح،
معهم، يرتاح وال العسكر مع حاله يستقيم ال وأنه معهم، الصلح يف الباشا وبني بينهم
الطاعة من ينبغي ما عىل معه فنكون نحن وأما باشا، محمد مع فعلوه بما وليعترب

النهار. أواخر يف وحرض والخدمة،
سبيل عىل الباشا له فقال ذلك، وبلغه الباشا إىل وطلع ركب التالت يوم أصبح فلما
ثم عليه فحقدها أنا؛ فقال: بالجواب، إليهم يرجع ومن صحيح، قولك واملسايرة: االختبار
السادات شيخ يوم تاني يف إليه فذهب الخازندار، عند وعوقه خلفه فأرسل عنده من قام
وال العسكر، يقتله أن عليه أخاف وقال: فامتنع إطالقه يف وترجوا النقيب، عمر والسيد
مقيم فإنه خريًا، يكون أيام خمسة وبعد الوقت، هذا يف إطالقه يصلح وال عليه، بأس
الفعال، هذه يفعل اختيار رجل وهذا داره، من أحسن مكان ويف إكرام يف الخازندار عند

ثانيًا. إليهم العود يطلب ثم بكالم، عندهم من ويرجع متنكًرا املخالفني إىل يخرج
منه وقبض الغروب، بعد الباشا عند عيل محمد حرض املذكور التالت ليلة ويف
وفرَّق معهم، وتكلم العسكر فجمع معسكره إىل ورجع ثمانني، وقيل كيًسا خمسني
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حني عىل الليلة تلك يف بطرا من عىل والهجوم الركوب عىل معهم واتفق الدراهم عليهم
ذلك، وأمثال الصلح معهم ويطلب العجز ويُظهر يُالطفهم ذلك قبل كاتبهم وكان غفلة،

ومالقاتهم. مقاومتهم عىل قدرتهم وعدم صدقه أوليك ظن ويف
فرسانًا آالف أربعة نحو يف عيل محمد ركب الليل من ساعات خمس مىضنحو فلما
طوابري، ثالثة أنفسهم وقسموا ترجلوا، السادسة آخر يف الحراس من قربوا فلما ورجاًال،
وهم والجماعة الخيل، جهة التالت املتاريس، جهة والثاني الدير، جهة منهم قسم ذهب
إال يشعروا فلم حرسهم، وكذلك مطمينني ونومهم غفلتهم يف معه ومن األلفي بك صالح
وأبراج الدير منهم فملكوا والنجاة، الهرب إىل وبادروا القوم فاستيقظ صدموهم، وقد
األمان طلب عىل أرشفوا وقد محصورين، الوقت هذا إىل العثمانيني عسكر بها وكان طرا،
وُقتل فرًسا، عرش وثالثة هجن وثمان أمتعة وبعض باملرتاس، كانوا مدفعني وأخذوا

كذلك. وانجرح أشخاص بعض بينهم
راس فيها روس، خمسة ومعه الليل آخر من الفور عىل والعسكر عيل محمد ورجع
وزعموا ذلك، غري أو سياس أو عربان روس والباقي هي، من راس يعلم لم واحدة
البقاشيش، ليأخذوا األعيان إىل الليل آخر املبرشين وأرسلوا بك، صالح راس الراس أن
رموا والباقي حيٍّا، معهم وأحرضوه بك) (بشتك الصغري األلفي عىل قبضوا أنهم وأشاعوا

البحر. إىل بأنفسهم
وعلقوا الدولة، من له حرضت التي الفروة عليه خلع الباشا إىل عيل محمد طلع وملا
الرسور وأظهروا ومدافع، القلعة من شنًكا ورضبوا بالرميلة، السبيل عىل الروس تلك
للمرصلية، املغرضني عىل بآنافهم املغرضون وشمخ بالطنابري، يرضبون باألسواق وداروا
األلفي يُمَسك ولم األجناد بعض راس الراس تلك وأن اإلشاعة، تلك صحة عدم تبني ثم

قالوا. كما
بطلبها أرسل الباشا كان شلنبات ثالث بحري من وصل عارشه األربع يوم ويف
جرف عىل للمرصلية مركز وهناك باسوس، جهة إىل وصلوا فعندما تلف، عما عوًضا
املراكب يف من ورضب عليهم، فرضبوا باملراكب يمر من ليمنعوا طبجية به أقعدوا عاٍل،
ورضبهم البحر، يف من يصيب الرب يف من رضب فكان الرب، يف من عىل أيًضا الحربية
بها فيها ما واحرتق الشلنبات إحدى جبخانة فاحرتقت عليهم؛ الجرف لُعلُو يصيبهم ال
معاش، مركب هي بل الحربية املراكب من تكن لم الثالثة إن ويقال: الثانية، وغرقت
بعض عىل وقبضوا ورجعوا، فخافوا املسافرين املراكب من عدة خفارتهم يف حرض وكان

فيها. ما فأخذوا غالل بها قواويس
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الغالل ت وشحَّ بالعرصات، الغلة من موجوًدا كان ما رفعوا املدينة يف ذلك شاع فلما
من الخبز وجود وقل نصًفا، بتسعني الفول من الويبة ربع وبيع والشعري، الفول وُعِدم
الدقيق وأخذوا األفران، ببعض الخبز من وجدوه ما العسكر بعض وخطف األسواق،
والعليق األكل منهم ويطلبون البيوت بعض يدخل العسكر بعض وصار الطواحني، من

لدوابهم.
نصًفا بسبعني القمح من الويبة ربع وبيع الحال، اشتد والجمعة الخميس يوم ويف
فيكون فضة؛ نصف بماية ربًعا وجده من بعض واشرتى الفول، وُعِدم نصًفا وثمانني
بني حروب ووقعت كثرية عساكر وخرج نصف، وأربعماية بألفني الحساب عىل األردب
من تهدم ما عمارة يف رشعوا وكانوا عليها، وحاربوا طرا إىل القبليون ورجع الفريقني،
السقايني ِجمال وأخذوا والعسكر، والجبخانة والقومانية الذخرية إليها ونقلوا أبراجها
ومرص، ببوالق املخازن عىل والوايل األغا ودار طرا، بربج الذي الصهريج إىل املاء لنقل
وأخذوا الربع، نصًفا بخمسني الناس عىل ببيعه وأمروا الغلة من وجدوه ما منها وأخذوا

والفول. الشعري من وجدوه ما ألنفسهم
يف واجتهدوا السوقة، فخافته الحسبة نجاتي أغا حسن قلدوا السبت يوم ويف
عىل الفحص يف أيًضا هو واجتهد إمكانهم، بقدر واملأكوالت والكعك العيش تكثري
ورود لعدم بالكلية انعدم فإنه الضاني اللحم وأما للخبازين، وبيعها املخزونة الغالل

األغنام.
بثمانني الربع فاشرتوا إنبابة بر إىل أناس وذهب العرصات، يف الغلة ورود شح وفيه
وجدوه ما بهايمهم عىل الناس أكثر وعلق وعرشين بماية والفول ذلك، من وأزيد نصًفا
غريهم وأما الناس، من املياسري وهم والعدس، الحمص مثل: الحبوب، أصناف من
وبيع القليل، إال منهما يظهر فلم وفرتهما وقت يف والتني العنب وأما التبن، عىل فاقترصوا
الطريق سلوك بعد وذلك أنصاف، بسبعة والتني نصًفا، عرش بأربعة العنب من الرطل

السفن. وميش
عىل ورموا شربا، عند للحرب الكثرية العساكر اجتمعت عرشه رابع األحد يوم ويف
الفريقني بني الحرب التحم ثم النهار، ضحوة من والبنادق والقرابني باملدافع بعضهم
من كبرية عدة بينهما وُقتل الفريقان وصرب النهار، منتصف إىل بينهما الجالد واشتد
خمسة أو أربعة العسكر أكابر من فُقتل والعربان، املماليك وطايفة األرنؤدة العسكر
اجتمع الليل من هجعة وبعد معسكرهما، إىل وانحازا الفيتان وانكف املدينة، بهم ودخلوا
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بك حسني وبها شربا متاريس عىل وكبسوا وغريهم، واألرنؤدية اإلنكشارية من العسكر
إليهما، انضموا الذين األرنؤد من عسكر ومعهما أيوب، بك وعيل باإلفرنجي، املعروف
كثرية قتىل بينهم ووقع منهم، وملكوها املتاريس عن فأجلوهم والطبجية الرماة ومنهم
أيوب بك عيل مماليك من وعدة نفًرا، وستني ماية نحو املذكور بك حسني عسكر من وُقتل
وباسوس، شلقان متاريس منهم فملكوا املتاريس باقي عىل وزحفوا الجرحى، خالف

زعبل. وأبي بالخانكة الرشق جهة إىل املرصلية وانهزم
عليهم خامروا الذين هم باملتاريس املتقيدين إليهم املنضمني العسكر إن وقيل:
حرضوا النهار أصبح فلما هزيمتهم، يف السبب هم كانوا حتى املتاريس، عن وانهزموا
بباب فعلقوها أسود، ورأس بشوارب وتالتة امللتحني األجناد من ثالثة فيها روس بسبعة
الكبري، بك إبراهيم بلحية شبيهة شايبة طويلة لحية له رأس أجناد التالتة ومن زويلة،
الناس فاجتمع بينهم؛ ذلك وأشيع شك، بال بك إبراهيم رأس هذه الناس: بعض فقال

إليه. للنظر ناحية كل من
له يحلق كان الذي واملزين بك الرحمن عبد فأحرض الباشا إىل الخرب ووصل
عليه اشتبهت من فمنهم وتأملوها، فأحرضوها الرأس وطلب وآخرين، به ملعرفتهما
إىل أعيدت ثم األسنان، وسقوط الصلع وهي به، يعرفها لعالمات أنكرها من ومنهم

االشتباه. ذلك عىل مكانها
ورده ذلك، مثل وفعل أيًضا عيل محمد طلبه ثم لذلك، ومدافع شنًكا عملوا إنهم ثم
وُمسلِّم ومثبت ناٍف بني والناس يومني، والشنك الفرح واستمر الليل، يف رفعوه ثم أيًضا
وأنه بك، إبراهيم بحيلة وأخربوا معسكرهم من خدم وردت حتى ومكابر، ومعاند ومنِكر

أوراًقا. بيوتهم إىل املرصيون وأرسل الشك، فزال الرشق؛ جهة بوطاقه
يف آخذًا منخسًفا املرشق من وطلع قمري، خسوف وقع املذكور االتنني ليلة ويف
وكان الليل، من ساعة تاني يف انجاله وتم أصابع، عرشة منه املنخسف ومقدار االنجال،

الدلو. برج بأول
بوالق وطلع الرومية، الديار من الصغري أخور أمري وصل الخميس ليلة ويف
بدرب بك إبراهيم كتخدا رضوان ببيت الباشا فأنزله القلعة، إىل وركب صبحها يف
إخراج معه التي األوامر من أن تبني ثم األوامر، من بيده ما يعلم ولم الجماميز،
الوهابيني، من لها محافظني بها يقيمون البحر ينبع بندر إىل العسكر من خمسماية
وجبخانة. وغالل مونة من إليه يحتاجون وما وذخريتها كاملة سنة جامكية لهم ويدفع
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بعساكر مرق أبو باشا محمد تعني أنه وفيها األوامر، تلك قروا التالت يوم ويف
لهم: وقال األمر، ذلك عليهم وعرض العسكر كبار الباشا فأحرض الحجاز، إىل الشام
طوخني، أو طوخ أمرية قلدته منكم أَحب فمن أقلده، من تقليد يف عام إذْن يل ورد إنه
ووصلت عنها، خارًجا منصبًا نتقلد وال مرص من نخرج ال نحن وقالوا: ذلك من فامتنعوا

الينبع. ملكوا الوهابيني أن األيام هذه يف األخبار
الرب إىل عدى ذلك قبل وكان الرشقي، الرب إىل عدى األلفي بأن األخبار وردت وفيه

الرشقي. الرب إىل وعدوا رجعوا ثم األسود، الجرس إىل عساكره وانترشت الغربي،
من ومروا الخانكة من وانتقلوا املرصلية، األُمرا ركب عرشه سابع األربع يوم ويف
غرضهم، ينالوا ولم سعيهم وخاب قبيل جهة إىل وذهبوا وأثقالهم، بحمالتهم الجبل خلف
العسكر، من الكثري إليهم خرج املدينة من بالقرب حصلوا إذا أنهم ظنهم يف وكان
ومماليكهم أتباعهم وبني بينهم وقع وكالم ومراسالت منهم سبقت ملقدمات إليهم وانضم
األتباع بعض وإخراج بل وحريمهم، بيوتهم وعن عنهم وذبهم أكابرهم، عند املجتمعني
العقال من كثري أذهان يف استقر حتى وليًال، خفية أسيادهم إىل بمطلوبات واملماليك

املرصلية. مع العسكر وريسا البنباشيات من كثري مماآلت
بها، وانترشوا وحمولهم بأثقالهم املدينة إىل ودخلوا ذهابهم العسكر تحقق وعندما
بالرقع، الغالل وتواجدت املعوقة السفن وقدمت والبيوت، والطرق األزقة ملوا حتى
إىل ذلك بعد وحرضوا ذلك، بعد إذنًا طلبوا إليهم منضمني كانوا أناس عنهم وتخلف

مرص.
أهلها منها وأخرجوا وبوالق، بمرص البيوت ودخلوا املراكب يف ودالة عساكر وقدمت
صارت فإذا لوقودهم، وأحرقوها أخشابها وكرسوا أخربوها داًرا سكنوا وإذا وسكنوها،

كذلك. بها ففعلوا غريها وطلبوا تركوها خرابًا
وخصوًصا النواحي، ساير الخراب عم حتى مرص إىل قدومهم حني من دأبهم وهذا
التي والقصور األكابر بيوت من حولها وما الفيل بركة دور وبواقي واألعيان األُمرا بيوت

العطار: حسن الشيخ العالمة صاحبنا يقول ذلك ويف امَلثَل، بأدناها يَُرضب كانت

بكاءً بوحشتها العني وأَورثَت جليل، خطب بكل ُرميَت فقد الفيل بركة وأما
مغردات تبدَّلت طويًال، حزنًا مباهجها من سلف ما بذكر والقلَب وعويًال،
العينان، به تقذى ِعلج بكل غزالنها ومحاسن الغربان، بنواعب أطيارها
تذكرت ولقد وأرذال، بصعاليك أُمراها وأكابر وتالل، بخرايب قصورها ومشيد
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متذكًرا فقلت خلف، بعده الكآبة كان أنس ومعهد سلف، بها عيش مايض
أحالم: كأضغاث مرت التي األيام أوليك

ال��ك��روِم ب��ن��َت ال��روض ف��ي واس��ق��ي��ان��ي رخ��ي��م خ��ث��ف ب��ذك��ِر ع��لِّ��الن��ي
ق��دي��ِم وراٍح َغ��ضٍّ ب��ح��ب��ي��ب ل��ي َص��َف��ا أُن��ٍس زم��ان ل��ي وِص��َف��ا
ت��ه��وي��ِم ف��ي وال��وه��ُم ق��ي��اٍد ف��ي واألم��ان��ي ط��وُع��ن��ا ال��ده��ر ح��ي��ث��م��ا
ال��س��ج��ي��ِم ال��َغ��م��اِم م��ن ف��ي��ه ح��لَّ وُزُه��وٍّ ن��ض��ارٍة ف��ي وال��رُّب��ا
ن��ظ��ي��ِم َط��لٍّ ُدرِّ م��ن م��ث��ق��الت رءوًس��ا ال��غ��ص��ون ب��ه خ��اف��ض��ات
ال��ن��س��ي��ِم م��رور م��ن ال��وص��ل ي��رق��ب ول��وع ف��ي��ه��ا ال��غ��دي��ر ول��ص��ف��و
ق��وي��ِم ب��َق��دٍّ ي��ه��وي غ��ص��ن ك��ل ل��دي��ه ك��ال��م��ل��ي��ك ال��ورد وت��رى
وس��ي��ِم اب��ت��داٍع ف��ي ال��طَّ��ل ح��اك��ه��ا بُ��س��ٍط وْش��ي ن��ح��وه ال��روُض ب��َس��ط
ال��رس��وِم رق��ش ال��زه��ور ول��درِّ ط��راٌز ف��ي��ه��ا ال��ن��ه��ور ِل��لُ��َج��يْ��ِن
ال��ق��دي��ِم ال��زم��ان إل��ى ش��وق ف��رط ع��ن��دي َه��يَّ��ج ال��ح��م��ام وب��ك��اء
ح��ل��ي��ِم ت��غ��اض��ي أو َم��رَّ ُح��لُ��م��ا إال ي��ُك ل��م ب��ال��س��رور زم��ن
ب��ه��ي��ِم ل��ي��ٍل ن��ج��وِم ع��ن أش��رق��ت ج��م��اٍل ب��دور تُ��ج��ل��ى ك��ان��ت ف��ي��ه
ال��رم��وِم ري��م ال��ح��س��ن ف��ي أيُ��ض��اه��ى ال��م��ف��دَّى ال��ج��م��اِل ذي ال��ت��رك ب��ن��ي م��ن
ال��ري��ِم وط��رف ال��ق��ن��ا ب��ق��وام وي��رن��و ي��زه��و ت��راه ظ��ب��ي ك��ل
ب��ال��ت��ك��ل��ي��ِم ب��ع��ُد ي��ح��يِّ��ي��ك ـ��ك يُ��ح��يِّ��ي��ـ ال��م��دام ب��اج��ت��ال ب��ره��ة
ال��ج��ح��ي��م ن��اَر ال��ق��ل��ِب ف��ي وأث��اروا ج��ف��ن��ي دم��َع وأط��ل��ق��وا أس��رون��ي
ن��ع��ي��ِم ف��ي ث��اويً��ا ك��ن��ت ق��د ف��ي��ه َولَّ��ى ال��ف��ي��ل ب��ب��رك��ة زم��انً��ا ي��ا
ون��غ��ي��ِم وش��ادٍن س��اٍق ب��ي��ن ��ى ت��ق��ضَّ زم��اٍن م��ن ع��دم��ن��اك ال

يف وللعاقل أزمان، ساءته زماٌن رسه َمْن الشأن هذا عىل طبعت الدنيا وهكذا قلت:
غرب. وما منها شوهد ما ِعرب األيام تقلبات

بدر السيد يف وشفعوا الباشا، عند املشايخ طلع عرشينه تالت التالت يوم ويف
داره. إىل ونزل فأطلقه املقديس

الينبع إىل املعني العسكر عىل الوايل أغا عيل قلدوا عرشينه خامس الخميس يوم ويف
الوالية تقلد من أخبث كان فإنه الوالية؛ من بعزله الناس وفرح مدافع له ورضبوا أمريًا،
عدة معه للسفر وتعني شكوى، فيه يقبل وال خاطره يراعي الباشا وكان العثمانية، من
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كشوفية مناصب قلدوا وفيه وخالفهم، أروام البطالني مرص أخالط من العسكر من
العثمانية. من ألشخاص األقاليم

عند فرنساوي حكيم شخص مع العسكر من شخص تشاجر عرشينه ثامن ويف
فرضبه الفرنساوي فعاجله الفرنساوي قتل العسكري فأراد باملوسكي، اإلفرنج حارة
عيل، محمد إىل الخرب فوصل الحارة، نهب وأرادوا العسكر فاجتمع هاربًا، وفر فقتله
قنصل وكيل عىل وقبض الحارة، باب وأغلق النهب من العسكر ومنع الوقت يف فركب

العسكر. سكن حتى عنده وحبسه معه وأخذه الفرنساوية
قنديل أخذ فأرادوا األحمر، الدرب بُخط العسكر من جماعة مر أيًضا الليلة تلك ويف
فأصبح القنديل، وأخذوا فذبحوه منعهم يريد الخفري عليهم فقام السوق، قناديل من
أيًضا ووجدوا بالخطة، الدور سكان من القصة وسمعوا مذبوًحا الخفري فرأوا الناس
واملردان النسا أخذ من يوم كل يف كثرية حوادث ذلك وغري املوسكي، جهة مقتوًال عسكريٍّا

الشهر. وانقىض ثمن غري من واملبيعات واألمتعة
الغربي، الرب من قابلهما وما والربنبل صول جهة املرصلية األُمرا استقر وفيه
متاريس بنا يف ورشعوا الرشقي، بالرب وأتباعهما والربدييس حسن بك عثمان واستمر
عدة يطلب ورشيد دمياط جهة إىل الباشا وأرسل الجهتني، من البحر بساحل وقالع
السقايني وطلبوا القلعة، صهاريج ملء يف واجتهد الحروب، الستعداد وشلنبات مراكب
الراوية ثمن بلغ حتى العليق، ولغلو لذلك سعره وغال باملدينة املاء فشح بذلك؛ وألزموهم
الناس، ألكابر املالكي الروايا إال يبَق لم ألنه تحصيله؛ يف املشقة بعد نصًفا أربعني
وتواىل الحر شدة واتفق بالزيادة، ثمنها ويدفعون قهًرا مرورها عند الُعطَّاش فيمنعها

النيل. زيادة وتأخري الجو وجفاف الحارة الرياح هبوب

(١٢١٩ (سنة األوىل جمادى شهر

املشهد وزار الباشا ونزل الحسيني، املشهد مولد كان اليوم ذلك يف التالت، بيوم استهل
القلعة، إىل الظهر قبل راجًعا ركب ثم عنده وتغذى باستدعا، السادات شيخ عند ودخل
العسكر أذية بسبب كالعادة؛ صدور انرشاح وال للناس حظ املولد ليايل يف يقع ولم
التي الليلة آخر يف إنهم حتى واألسواق، الحوانيت يف عليهم وتكديرهم بهم واختالطهم
القناديل وأطفوا الحوانيت، أغلقوا الصباح إىل قبلها لياٍل مع يسهرونها عادتهم من كان

دورهم. إىل وذهبوا العشا أذان بعد من
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األعىل وأدنى، وأوسط أعىل وتبن وشعري قمح البالد عىل غالل ِفردة قرروا وفيه
إقليم أن عىل خمسة، واألدنى عرشة، واألوسط تبن، حمل عرش وخمسة أردبٍّا عرش خمسة
ليس خراب والباقي سكان، بعض فيها قرية وعرشون خمس إال به يبَق لم القليوبية
برسم وذلك التبن، خالف أردب آالف ثمانية املطلوب ومجموع نار، نافخ وال ديار فيها
كيس وخمسماية ألف وقدرها أيًضا، كذلك فردة قرروا ثم الينبع، إىل باشا عيل ترحيلة

رومية.
حرض مكتوب بسبب خاص ديوان يف املشايخ الباشا جمع رابعه الجمعة يوم ويف
فيما الباشا وبني بينهم يسعون أنهم مضمونه للمشايخ، خطابًا املرصيني األُمرا من
باإلقليم داموا إن فإنهم العساكر؛ هذه يخرج وأنه والعباد، للبالد الراحة فيه يكون
ببعضها يفي ال التي العلوفات وطلب وِفسقهم، وُظلمهم بأفاعيلهم وهتكوه خرابه كملوا
وإن علوفة، وال جامكية بال وخدامون السلطنة مطيعون فإننا نحن وأما اإلقليم، خراج
عن بعيًدا لنا فليخرجوا الحرب أرادوا وإن فيها، نتعيش قبيل جهة يُعِطنا ذلك يفعل لم
الباشا فقال قالوه، ما آخر إىل يشا، ملن النرص يُعطي وهللا امليدان، يف ويحاربونا األبنية
لهم اكتبوا شيٍّا، نكتب ال نحن فقالوا: ومقبال، إسنا جهة يأخذوا لهم اكتبوا للمشايخ:

املجلس. وانفض تعرفون، ما مثل
رفيق بك أحمد وهم: بالدهم، إىل السفر عىل العسكر أكابر من جماعة عزم وفيه
إىل ونزلوا متاعهم، وبيع أنفسهم تشهيل يف وأخذوا وخالفهما، أغا وصادق عيل، محمد
وأحاطوا العسكر فاجتمع أغا عمر ببيت لوداعهم عيل محمد ونزل أغا، عمر عند بوالق
ندعكم وال عطلناكم وإال املنكرسة، علوفاتنا أعطونا لهم: قايلني السفر من ومنعوهم بهم،
من وامتنعوا أيام عىل ووعدوهم خواطرهم فأخذوا ومنهوباتها، مرص بأموال تسافرون

السفر.
الذي أغا عيل عن عوًضا الزعامة، العثمانيني من شخص تقلد تامنه التالت يوم ويف

للينبع. السفر باشة توىل
جامكية لألرنؤد فدفعوا الباشا، من علوفاتهم وطلبوا العسكر اجتمع عارشه ويف

شهر.
أوىف القبطي مرسى عرش لثاني املوافق األوىل جمادى عرش حادي الجمعة ليلة ويف
الباشا بحرضة السبت يوم صبح يف الخليج سد وكرس ذراًعا، عرش سبعة املبارك النيل
ورضب مهوًال، جمًعا وكان العسكر، وجميع العسكر كبار وباقي عيل ومحمد والقايض
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يرضبون وهم فيه ودخلوا واملراكب، القوارب وركبوا بالخليج املاء وجرى بنادقهم الجميع
أوالد دون بهم ا خاصٍّ املوسم وكان والبيوت، بالقواطني منهم كان من وكذلك بالبنادق،

وخالفهم. البلد
أشخاص عدة اليوم ذلك يف ومات النسا، من ابهم ُقحَّ مع الخليج بيوت سكنوا وكذلك

بنادقهم. من أصيبوا ورجاًال نسا
أهله وحرض ومات، منهم برصاصة البلد أوالد من شخص أصيب أنه وقع ومما
ولم فضة، درهم آالف ثالثة منهم وطلب الوايل فمنعهم ليواروه، أخذه وأرادوا يرصخون
بالقواطني منهم كان من وكذلك وخمسماية، ألف عىل صالحوه حتى شيله من يمكنهم
امرأة فرأى الخليج بيوت أعىل إىل بعضهم ونظر ومواراته، أخذه يف لهم أذن والبيوت
ذلك وغري ساعتها، من وماتت دماغها يف فأصابتها برصاصة فرضبها الطاقة، يف جالسة

أخباره. تتحقق لم مما
وأقام البلد، خارج الينبع إىل املسافر الوايل باشا عيل خرج عرشه ثالث األحد يوم ويف
إىل وذهب غري، ال عسكري ماية ومعه عرشه تاسع السبت يوم وارتحل العادلية، جهة

السويس. جهة
مرص أهل عىل فردة توزيع يف معهم وتكلم والوجاقلية، املشايخ إىل الباشا أرسل وفيه
إنما نطلبه الذي هذا فقال: املدافعة، من أمكنهم بما فدافعوا العسكر، جامكية لغالق
يقرضونه، ما الناس بأيدي يبَق لم له: فقالوا إليهم، نرده ثم القرض سبيل عىل نأخذه
وقال: الوجاقلية إىل فالتفت ذلك، وغري الحال ووقف الغال من فيه هم ما الناس ويكفي
ويحصل املحروقي أحمد السيد مع جمعية نعمل كتخدا: أيوب فقال العمل؟ يكون كيف

ذلك. عىل الباشا فركن خري،
بشاعة، وال شناعة فيها ليس بكيفية يطلبونها أنهم واتفقوا املذكور مع اجتمعوا ثم
منها أشخاص، بأسما تنابيه بها وكتبوا األكياس، من قدًرا الوجاقلية عىل قرروا أنهم وهي
أشخاص عىل وزعوا وكذلك وأكثر، وأقل وخمسة وعرشة كيًسا عرشين عليه جعلوا ما
يف تراخى ومن وخالفهم، الغورية وأهل أغراب ومغاربة الخلييل وخان البن تجار من
ورقبته، ورجليه يديه يف الحديد ووضعوا الحبوس، أضيق يف وأودعوه عليه قبضوا الدفع
بيوتهم إىل العسكر وأرسلوا بالسقف، مربوط والجنزير قدميه عىل يوقفونه من ومنهم
يطلبونه الذي األكل خالف املرصوف، النسا من ويطلبون ويسكرون يأكلون بها فجلسوا
ويرضبون معهم بالقحاب ويأتون بل والفاكهة، والدخان الرشاب ثمن وهو ويشتهونه،

ذلك. وأمثال والنهار الليل بطول والرصاص بالبندق
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املدني عيل األمري عىل فقبض عسكًرا، الباشا أرسل عرشينه رابع الخميس يوم ويف
رجل إنه وقالوا: شأنه يف وكلموه املشايخ إليه فركب وحبسه، الجوهري الشيخ ابن صهر
إنه فقال: لذلك؟ املوجب ذنبه وما عليه القبض يف السبب وما الناس، خيار من وجاقيل
يش ألي الوجاقلية ومن الناس خيار من كان وإذا رشعية، دعوة عليه ويل قبيح، رجل
كان ما أخذ الرشقية من مخدومه هروب عند وأنه األلفي، بك صالح عند كتخدا يعمل
فأنا بذلك، عليه تشهد بيِّنة وعندي داره، إىل بها ودخل ِجمال أربعة عىل املال من معه

طايل. غري من ونزلوا وقاموا عنده، الذي باملال أطالبه
من وكان الشافعي، الرشقاوي موىس الشيخ َ تُُويفِّ عرشينه سادس السبت يوم ويف

الشافعية. العلما أعيان
الباشا كتخدا فنزل السويس، من املحمل أحرضوا عرشينه تامن االتنني يوم ويف
البلد به وشقوا املوكب، له وعملوا العسكر من كبرية وعدة العسكر وأكابر والوايل واألغا

والزمر. الطبل وخلفه
وأعطى وأخذها، الباشا فحجزها السويس من البن قوافل وصلت أواخره ويف
من يأخذونه العسكر به وحول بيعه، يف ووكل ألجل، البن بثمن وثايق البن أصحاب
ومنعوا الرشا، عىل املشرتون وانهمك كيس، تسعماية املحجوز ثمن فبلغ علوفاتهم، أصل

بذلك. املقيدين بحضور إال الوزن من القبانية
والقتل الخطف من العسكر عكوسات من فيه وقع وما وحوادثه الشهر وانقىضهذا
فيذهب ذلك، عىل وتواطيهم يدَّعونه، فيما لبعضهم الزور وشهاداتهم الكذب، والدعاوى
مدة يف غصبه أنه الناس مساتري بعض من ويشكو عرضحال له فيكتب منهم الخبيث
كثرية دراهم مبلغ عليها رصف كان أن بعد قهًرا زوجته منه وطلَّق ذلك قبل سابقة
أشخاًصا صحبته ويأخذ الباشا، عالمة عليه له ويكتبون والكسوة، والنفقة املهر يف
له فيكتب ذلك، عليه يثبت فال املحكمة إىل عليه املدعى فيسحبون أقرانه، من معينني
ديوان إىل فيذهبون اإلعالم، ذلك عىل يدفعها بدراهم الدعوى صحة بعدم إعالًما القايض
وهو الخصم، بحرضة اإلعالم عىل ويطَّلعون الدعوى، ببطالن الكتخدا ويخربون الباشا
املبارشين أعِط للخصم: الكتخدا فيقول الباطلة، الدعوى تلك من والخالص الرباح يظن
أو له توسط مغيثًا أو شافًعا وجد فإن ذلك، وأمثال واذهب، أكياس خمسة خدمتهم
يف وذاق كغريه ُحبس وإال وأنقذه، عنه دفع أو ضمنه أو قليًال ذلك تخفيف يف ع تشفَّ

الكتخدا. عليه قرره ما يدفع حتى العذاب أنواع الحبس
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متخربة ومدرسة وسبيل جامع نظار شكوا املحجر سكان من جماعة أن واتفق
ناس وهم النظار بإحضار الكتخدا فأمر واإليراد، الشعاير ومعطلة الفرنسيس أيام من
فحاسبوهم األوقاف مبارشين فأحرضوا اإليراد، بتعطيل فأخربوا وسألهم وعواجز، فقرا
ذلك من فرغوا فلما خدمتهم املبارشين أعطوا الكتخدا: فقال يش، عليهم يطلع فلم
الخزينة؟ محصول يكون وما فقالوا: الخزينة، محصول هاتوا قالوا: عظيمة مشقة بعد
ولم أمرهم، يف وتحريوا الجماعة فبهت أكياس؛ عرشة ناظر كل من كيًسا، تالتون قالوا:
جماعة من رجل وفيهم الحبس، إىل جذبوهم الحال ويف يقولون، ما يعملوا ما يعلموا
عليه وصالحوا وخشداشينه حريمه عليه فسعى القيام، عىل يقدر ال عاجز املشهدية
وأمثال طويلة، مدة والحديد الحبس يف فاستمرا اآلخران االثنان وأما وخلصوه، بكيسني

ذلك.
خالف ريال آالف أربعة عليه قرروا بعدما املدني عيل السيد عن أفرجوا أواخره ويف

كثري. ذلك وأمثال الرباني،

(١٢١٩ (سنة الثانية جمادى شهر

الجمعة يوم يف وركب بوالق، جهة إىل الجديد القايض حرض فيه الخميس، بيوم استهل
أرسل رشيد إىل وصل عندما وكان املحكمة، إىل ورجع الباشا عىل وسلم القلعة إىل فطلع
باالجتهاد وأمرهم بالعمارة أصحابها الباشا فألزم املحكمة، بعمارة له ليأمر الباشا إىل

ذلك. يف
فبلغ األبيض العسل وأما والعسل، السكر وكذلك وجوده، وشح اللحم ُفقد وفيه
البحرية، بالجهة املرعى وقلة قبيل ناحية من الوارد لعدم ُوجد؛ إن نصًفا خمسني الرطل
بك وعثمان وأسيوط، املنية جهة الجماعة وبقية الالهون، جهة الكبري األلفي واستقر

الرشقي. بالرب الطري بجبل حسن
أكابرهم من وغريهم بك أحمد وكذلك بالده، إىل عيل محمد سفر أُشيع خامسه ويف
إفساد وكثر ذلك بسبب الناس لغط وكثر ومتاعهم، وبالدهم ِجمالهم بيع يف ورشعوا
منهم وتطريوا املرور، الناس وخاف الدكاكني األسواق أهل وأغلق وخطفهم، العساكر

اإلنكشارية. وخصوًصا
عىل ماٍش وهو العسكر من كبرية عدة وخلفه عيل محمد مر سادسه التالت يوم ويف
وجلس والوايل، اإلنكشارية وأغات بك وعابدي باشا، طاهر أخو بك حسن وكذلك أقدامه،
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وأمام الناس، يطمنون وكأنهم ذهبوا ثم ساعة، الخلييل وخان الغورية جهة جماعة منهم
ويف اقتلوه، لكم تعرض من وكل الدكاكني، وفتح واألمان باألمن بالرتكي املناداة بعضهم

والتعرية. الخطف وقع مرورهم أثر
ومعهم املرخم بالخليج أرنؤد عسكر فيهما مركبان مرت النهار أواخر اليوم ذلك ويف
رصاًصا عليهم فرضبوا املجنون، ببيت ساكنون إنكشارية عسكر الجهة وبتلك امرأة،
وجاء األرنؤد، فتحزب العوم، عرف أو نجا من وهرب جماعة، منهم فُقتل الشبابيك؛ من
معه وتكلم بك حسن إىل عيل محمد فأرسل أحًدا، به يجدوا فلم البيت لذلك طايفة منهم

ذلك. شأن يف
بسبب إنه يقال: املوسكي، ناحية خمسة وقيل تالتة، قتلوا األربع يوم صبحها ويف

آخر. بسبب وقيل: الحادثة، تلك
ودمياط إسكندرية إىل وأرسلوا املراكب، وأخذوا العسكر من جماعة سافر وفيه
املرواح عن وتعطلوا املسافرين، حال ووقف املراكب فشحت املراكب، بطلب وغريها ورشيد
زيادة واملأكوالت األسباب باقي وكذلك اللحم وُعِدم والسمن القمح سعر وغال واملجي،
والحال العرشة، أو أنفار الخمسة الكبرية املراكب يف نزل مراكب وصلت وإذا الواقع، عن
ويقتلونهم، املسافرين من يصادفونه ما طريقهم يف ينهبون وساروا املاية، تسع أنها

ذلك. وغري واملآكل الُكَلف البالد من ويطلبون
قلد وفيه باشا، طاهر أخو بك وعيل بك أحمد سافر عرشه سابع السبت يوم ويف

العدوية. دير جهة خيامه وبرزت جرجا والية سلحداره الباشا
لها فرضبوا الحربية، الشلنبات من مراكب وصلت عرشينه تاني الخميس يوم ويف

القلعة. من مدافع
الشيخ أن واتفق الناس، عمايم وخطفوا العسكر من جماعة تعدى األحد يوم ويف
عىل من طيلسانه فأخذوا بهيئته، راكب وهو الداودية جهة من مر السجيني إبراهيم

أنفاًرا. بعضهم من وقتلوا تابعه وعمامة كتفه
وكل التجريدة، إىل والسفر بالخروج العسكر عىل ونادى األغا نزل االتنني يوم ويف

فليسافر. بالده إىل مسافًرا كان من
الخرب بلغ فلما بقبيل، زوجها إىل العرب مع الربدييس بك عثمان زوجة هربت وفيه
عنده أخاها فعوق بهروبها نعلم لم فقاال: عنها، وسألهما واملحروقي أخاها أحرض الباشا

املحروقي. بشفاعة أطلقه ثم
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(١٢١٩ (سنة الفرد رجب شهر

طرا، ناحية إىل العدوية دير من املسافرون العسكر انتقل فيه السبت، بيوم استهل
محمد له: ويقال سويف، بني كاشف بأيام ذلك قبل وسافر مراكب، عدة منهم وسافر

أفندي.
وكثر املسافرين، العسكر بخروج التبديل وأغات األغا نادى والتالت االتنني يوَمي ويف
مصالحهم إىل السعي يف الناس أشغال وتعطلت الحمري وخطفوا للناس، العسكر أذى

بضايعهم. ونقل
بالده، إىل السفر عن عيل محمد وتأخر وبحًرا، برٍّا التجريدة سافرت األربع يوم ويف
بني كاشف باستقرار الخرب وورد قبيل، جهة إىل مسافر أنه واشتهر ذلك، أُشيع كان كما

املرصلية. من أحد بها يكن ولم بها، سويف
بن محمد السيد ببيت مدعوٍّا عرس وليمة إىل الباشا نزل تاسعه األحد يوم ويف
أفندي عمر السيد ببيت مروره حال يف ونزل الطماعني، وكفر الجعيدية بحارة الدواخيل

حصانني. له وقدم ساعة عنده فجلس األرشاف، نقيب
عسكريٍّا فرأى السمكرية، سوق من ومر التبديل يف الباشا نزل عرشه حادي ويف
يدفع ولم فأبى بعرشة، إال السمكري فأبى أنصاف خمسة فأعطاه صفيح، كوز يشرتي
يعرفه، لم وهو عالقتك؟ وإيش له: فقال ثمنه، أعِطه له: فقال الباشا فرآه خمسة، إال له
ومىض. وقتله الباشا فرضبه زبِّي؛ عىل الباشا فقال: عيل؟ الباشا من تخاف أما له: فقال
زويلة، باب تجاه ووضعوها روس أربعة أحرضوا عرشه سابع االتنني يوم ويف
روس تصل يومني بعد أنه وأشاعوا القبايل، وبني بينهم وقعت مقتلة من أنهم وأشاعوا

القلعة. إىل بهم طلعوا أرسى جملة أيًضا ووصل كثرية،
سفره عىل سمور فروة الباشا عليه فخلع القلعة، إىل عيل محمد طلع األربع يوم ويف

خارج. إىل بوطاقه وبرز قبيل إىل
القبايل، املرصلية األُمرا يكاتب بأنه أغا قادري اتهموا عرشينه سادس األربع يوم ويف
إىل وذهب عسكره يف فركب بالده، إىل يسافر بأن وأمروه قبيل إىل السفر من ومنعوه
من كثري إليه وانضم بها وامتنع بعسكره فيها ودخل الجديدة، بك عيل وكالة وفتح بوالق
يمتثلوا فلم ببوالق الباشا إليهم حرض وكذلك وكلمهم، عيل محمد إليه فحرض العسكر،
ونادوا فرتكوهم، علوفاتنا من املنكرس وأعطونا بمرادنا إال نذهب وال نسافر ال وقالوا:
املحتسب إىل أغا قادري فأرسل املأكوالت، وال الخبز عليهم يبيعون ال بوالق خبازين عىل
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وأخذنا البيوت، إىل طلعنا األسواق من منعتموه فإن بثمنه العيش نأخذ نحن له: وقال
فأطلقوا بذلك الباشا فأخربوا اإلفساد، من يرتتب ما ذلك عىل ويرتتب الخبز، من فيها ما

أياًما. ذلك عىل واستمر وغريه، الخبز بيع لهم
فضة ألف ثمانون األعىل دفاترها وكتبوا البالد، عىل ِفردة تحرير يف رشعوا وفيه
أواخره ويف وشعري، وتبن وقمح وأغنام وسمن َجمالن بلد كل عىل ويتبعها ذلك، ودون
والربق الرعد فكثر الليل ودخل هايل، رعد وحصل الغيوم مرور وتتابع نوَّة حصلت
بناحية نزل أنه وأخربوا بلبيس، رشقية جهة من أيام بعد أناس حرض ثم املطر، وتبعه
أشخاص أعني وعميت وأغناًما، وأبقاًرا آدم بني من العرشين نحو أهلكت صواعق مشتول

الناس. من
بها فقيد املحروقي، أحمد السيد بيد الكعبة كسوة عمل يف رشعوا الشهر هذا ويف

املقاصيص. بحارة امُلالَّ بيت يف عملها يف ورشعوا بذلك، وكيله

(١٢١٩ (سنة شعبان شهر

الباشا، إىل ونزل القلعة إىل وطلع طوخان، بك لحسن حرض رابعه يف األحد، بيوم استهل
والسعاة الجاويشية وأمامه القلعة من ونزل وركب وقاووًقا، الباشا خلع من خلعة ولبس

أخيه. عن عوًضا صار أنه بمعنى النوبة له ورضبت واملالزمون،
جهة وسافر املراكب، يف العسكر من معه ومن أغا قادري نزل الخميس يوم ويف
قرروا ثم الوقت، هذا يف الفردة إبطال أُشيع وفيه الدالة، من عدة خلفهم وسافر بحري

ذلك. دون مطلوبات
وال قبيل، لجهة السفر إىل العسكر بخروج نودي عرشه تاني الخميس يوم ويف
يخطفون وصاروا حوايجهم، وقضا الخروج يف فرشعوا مسافًرا؛ كان من منهم يتأخر

والِجمال. الناس حمري
مراسلة عن جواب فرمان يده وعىل الرومية، الديار من قاصد وصل الجمعة يوم ويف
بأن شهرين ذخرية أعطاه وأنه الوهابيني، من ملحافظتها الينبع باشة بإرسال للباشا
يحتاجه ما له يعطي جدة وايل باشا محمد وكذلك الذخرية، من يحتاجه ما إليه يرسل
ذلك، وأمثال املخالفني ودفع مرص برعية والوصية الحرمني، حفظ ألجل الذخرية من

مدافع. عدة ورضبوا الفرمان وقروا اليوم، ذلك يف الديوان الباشا فعمل
حجاب. الشيخ مات وفيه
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السلحدار كاشف عيل هرب وفيه عيل، محمد سافر عرشه رابع السبت يوم ويف
يجد فلم بيوتهم، إىل أرسل الباشا إىل الخرب وصل فلما جماعته، من بمرص ومن األلفي

البيوت. بعض ونهبوا الجريان، عىل وقبضوا فسمروها أحًدا فيها
بالخروج. العسكر عىل ونادوا أيًضا، باشا حسن سافر عرشه سابع ويف

الباشا فأنزلهم نفًرا، وخمسني املايتني نحو الدالة من طايفة حرض عرشه تاسع ويف
العيني. بقرص

الباشا ودعا وليمة، املحروقي أحمد السيد عمل عرشه سابع املذكور التالت يوم ويف
فأرسل القلعة، إىل وطلع ركب ثم ساعتني نحو وجلس عنده، وتغدى إليه فنزل داره إىل
مجوهرة، ومصوغات وتفاصيل هندي قماش بقج وهي: عظيمة، هدية خلفه املحروقي
وترجمانه ولده صحبة أتباعه ولكبار له وخيول وتحايف، وذهب فضة وشمعدانات

سمور. فراوي الباشا عليهم وخلع وكتخداه،
مع جالًسا وكان فجأة، املحروقي أحمد السيد َ تُُويفِّ عرشينه تاني األحد يوم ويف
من ساعة سادس يف الحال يف ومات فدثروه رعدة، فأخذته الليل من حصة أصحابه
بخري، الباشا فوعده الباشا إىل وطلع ابنه وركب يموت! ال الذي الحي فسبحان الليل،
فضبطوا يوم تاني يف حرضوا ثم وحواصله، بيته عىل وختم أفندي القايضوديوان وأرسل
إىل ذلك علم وأرسلوا عليها، وختموا مكان يف وأودعوها دفاتر، يف وكتبوها موجوداته
يف وسافر ذلك، حرروا حتى فعوقوه السفر أهبة عىل وكان أفندي، صالح صحبة الدولة

عرشينه. سابع الجمعة يوم
وهي هي، ما يُعلم ال راًسا وعرشين إحدى أحرضوا عرشينه خامس األربع يوم ويف
ولم وملكوها عليها حاربوا وأنهم املنية، ناحية من أنهم وأشاعوا بالتبن، محشوة متغرية

. بنيِّ أثر لذلك يظهر
سمور فروة املحروقي أحمد السيد ابن الباشا ألبس عرشينه ثامن السبت يوم ويف
من ونزل وااللتزام، الدولة خدمة من عليه أبوه كان ما وعىل الرضب، دار عىل وقفطانًا

بيته. إىل رجع ثم املحكمة إىل القايض صحبة القلعة
الحمام، عىل الكعكني جهة املصبغة حمام بجوار َربع العرصوقع بعد اليوم ذلك ويف
األحيا وخرج عرش، ثالثة والبنات واألطفال النسا من به من فمات املسلخ ليوان فهدم

واملوت. األتربة غربات ينفضن عرايا وهن داخله من
وقبضوا النسا، متاع ونهبوا بدراهم، إال القتىل رفع من ومنعوا والوايل األغا وحرض
يف جار الحمام تلت ألن وأزعجوه؛ ليًال الغوري وقف مبارش العجمي محمد الشيخ عىل
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ك مالَّ طلبوا وكذلك عليه، سقط ما هدمه وإنما يسقط لم الحمام أن والحال الوقف،
إليه، والتجوا الرشقاوي الشيخ بيت إىل فذهبوا ورشكاه، الغرياني عمر الشيخ وهم الرَّبع،
رفعهم عىل دراهم الحاكم طلب له وذكر املردومني، أمر يف الباشا كلم القايض إن ثم
ذلك يمنع فرمانًا فكتب األمر؛ ذلك إبطال منه واْلتَمس أهليهم، عىل مصيبتني واجتماع

وسجل. البلدة يف به ونودي
ومشايخ املحتسب وركب رمضان، هالل لثبوت الرؤية موسم عمل االتنني ليلة ويف
شعبان. من أنه ونودي الليلة تلك الهالل يثبت ولم القايض، بيت من العادة عىل الحرف
ومن أغا وصالح قرية، يف شابور جهة عاٍص أغا وقادري شعبان شهر وانقىض
أهل وجال العربان، من أخالط وصحبتهم حصاره، عىل مستمرون العساكر من معه
من ذلك وغري الكلف، وطلب النهب من بهم نزل مما وجوههم عىل وخرجوا عنها شابور
وغريها، الكلف وطلب البالد نهب عىل تسلطوا الفريقني كالٍّ فإن والطايع، منهم العايص
وامتنع الغال، وزاد املراكب ورود فامتنع فيها؛ ما وأخذوا نهبوها مركب بهم مرت وإذا
يوجد، وال وستماية فضة نصف بخمسماية أرطال العرشة ِبيع ُوجد وإذا السمن، وجود
عرش بثمانية الفول واألردب أنصاف، بثمانية األيام بعض يف البصل من الرطل وِبيع
بخمسة والشريج نصًفا، بأربعني الدهن الشمع والرطل رياًال، عرش بستة والقمح رياًال،

ذلك. عىل وقس الوجود، فنادر الزيتون زيت وأما نصًفا، وثالثني

(١٢١٩ (سنة رمضان شهر

ورضبوا أغا، قادري يحارص كان الذي أغا صالح حرض ثانيه يف التالت، بيوم استهل
أن بعد وذلك دمياط، إىل معه من مع فأرسلوه أمانًا طلب قادري أن وتحقق مدافع، له
ذخريته؛ وفرغت األخرى الجهة من وضايقه البحرية كاشف إليه وحرض عليه ضيقوا

فأمنه. البحرية كاشف إىل أرسل ذلك فعند
شخًصا، عرش سبعة نحو وهم مرص، إىل اإلنكليز من جماعة وصل سابعه ويف

الطرابليس. باشا عيل بصحبة كان وآخر كبري فسيال وفيهم
الدفرتدار، أفندي بجانم ليأتي قيل: بحري، جهة إىل أغا صالح سافر عارشه ويف

مرص. إىل الحضور عن عاصيًا يزل لم فإنه
طريقه يف فوجد التبانة جهة من ونزل (متنكًرا)، التبديل يف الباشا ركب وفيه
فقتله، الجواب يف فأغلظ يعرفه لم وهو فكلمه قهًرا، صاحبه من تبن حمل يأخذ عسكريٍّا
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العسكر من جماعة فوجد األوز، قناطر ناحية عىل وخرج الشعرية باب جهة إىل نزل ثم
شخص وفيهم سبعة وهم فأدركهم يصيح، وهو فالح رجل من زبدة قصعة غاصبني
ابن وفيهم منهم تالتة عىل فقبضوا بقتلهم فأمر العسكر، مالبس البس أمرد بلد ابن

الباقون. وهرب وقتلوهم، البلد
وبالجملة كذلك، بوالق وبناحية أيًضا، شخصني وقتل الدكة قنطرة ناحية إىل نزل ثم
اإليذا عن العسكر فانكف اإلخافة بذلك وأراد شخًصا، وعرشين نيًفا اليوم ذلك يف فقتل

الثمن. غلو مع األشيا وبعض السمن وتواجد قليًال،
من وُقتل املنية، يف املرصيني واألُمرا العسكر بني حرب بوقوع األخبار تواترت وفيه
وهو مرص، خارج اإلمارة املقلدين الجدد الصناجق من بك ومراد األلفي، بك صالح األُمرا
الحرب تزل ولم موسقو، باسم املعروف سابًقا الربدييس وخازندار بك قاسم امرأة زوج

وغريه. بقسماًطا لهم فأرسلوا وعلوفة، ذخرية بطلب وأرسلوا الفريقني، بني قايمة
نزلوا عيل أوالد عرب من طايفة أن وأخربه بعضالرواد، الباشا حرضإىل عرشينه ويف
عسكره يف فركب قبيل، ناحية إىل الذهاب يريدون مارون وهم بالجيزة، األهرام ناحية
بنجعهم نازلني الجوابيص، لهم يقال قبيلة هناك ووجد ارتحلوا، قد فوجدهم إليهم
فقتل ألحد، أذية وال رضر منهم يُعهد لم العرب، خيار من مرابطون جماعة وهم هناك،
منهم أشخاص عدة صحبته وأحرض وأغنامهم، وِجمالهم نجعهم ونهب جماعة منهم
باعوا الِجمال وكذلك قهًرا، للجزارين واملعز األغنام باع وقد بمنهوباتهم مرص إىل وعدَّى

بالرملية. جملة منها
نيف وهي السويس، من الواصلة التجار قافلة العربان نهب عرشينه سادس ويف
وُسلبت التجار فقرا من كثري فيها وأصيب والقماش، والبهار البن من َجمل آالف وأربعة

شيٍّا. يملكون ال وأصبحوا أموالهم
بالقلعة، الباشا فأسكنه الدفرتدار أفندي جانم وصحبته أغا صالح حرض وفيه
صاموه االتنني ليلة رمضان هالل رأوا أنهم للباشا معه ومن املذكور أفندي جانم وذكر
أيًضا وحرض بحري، بالد وغالب وفوة رشيد يف صاموه وكذلك اليوم، ذلك بإسكندرية
رؤي إن وقال: القايض، به يعمل فلم ذلك وحكى بأيام، ذلك قبل الفيومي سليمان الشيخ
اليوم ذلك عرص بعد كان فلما رمضان من فهو يَُر لم وإن أفطرنا، األربع ليلة الهالل
وسألوه، القايض إىل جماعة وذهب األمر، الناس عىل فاشتبه القلعة، من مدافع رضبت

بذلك. يل علم ال فقال:
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إليها فصعدوا املارستان، منارة إىل كاتب وباش أتباعه من جماعة املسا يف وأرسل
بالصوم فأمر بذلك القايض وأخربوا يروه، فلم الهالل رؤية وترقبوا آخرون، معهم وطلع
الصيام الناس وتحقق باملساجد، الرتاويح وصلوا والقناديل، املنارات وأوقدوا به ونادوا

الغد. من
فوقع وشنك؛ وسواريخ القلعة من كثرية مدافع رضبت األخرية العشا بعد كان فلما
وردت ألخبار شنك املسموع هذا أن وذكروا بالصوم، ينادي القايض فأرسل االرتباك،
وكذلك خلعة، عليه وخلع املحروقي أحمد السيد البن بذلك املبرش وحرض املنية، بملك

األعيان. بقية
املشايخ بعض وركب االرتباك فزاد والعيد؛ بالفطر ينادي الوايل مر حصة وبعد
من غًدا وأن الهالل رؤية لديه يثبت ولم بذلك يأمر لم أنه فأخرب وسأله، القايض إىل
عىل األمر وانحط بالصوم، ويأمرونهم للناس ذلك يقولون عنده من فخرجوا رمضان؛

العادة. عىل املسحرون وطاف ذلك
إليه فطلع وطلبه، القايض إىل الباشا أرسل الليل من ساعة سادس يف كان فلما
هالل برؤية فشهدوا يديه، بني وأحرضهم بحري من الواصلني الجماعة بشهادة فعرفه
شهادتهم قبول إال القايض وسع فما شخًصا، العرشين نحو وهم االتنني، ليلة الشهر أول
من القناديل بطفي ويأمر بالفطر ينادي القايض ونزل أتراًكا، لكونهم وخصوًصا

الليل. جوف يف آخًرا حصل بما له علم ال الناس من كثري وأصبح املنارات،
هو بل له، أصل ال املنية خرب أن وتبنيَّ النوادر، من الحادثة هذه فكانت وبالجملة
كان ألنه النهار؛ قرص يف به بأس ال وكان رمضان شهر وانقىض اختالقاتهم، جملة من
ولم وبُْعدهم، بالبلدة وقلتهم العسكر غياب بسبب والراحة الشتوي االنقالب غاية يف
كل يف األسعار غال سوى — الفقرا عىل خصوًصا — العامة الكدورات من فيه يحصل

شعبان. يف ذلك ذكر تقدم كما يش

(١٢١٩ (سنة شوال شهر

ومعهما الجوهري، وجرجس املحروقي بن محمد السيد سافر تالته يف األربع، بيوم استهل
املنهوبة. القافلة بسبب القليوبية جهة إىل العسكر من جملة

وكتبوا الحج، تشهيل بسبب معجلة؛ عرشين سنة عن املريي مال طلبوا سادسه ويف
فُدِهَي وشفاسية، وجاويشية عثمانية عساكر بها وعينوا حاًال، النصف بطلب التنابيه
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قبلها وما تاريخه سنة من بواٍق عليهم وباٍق أفلس، أكثرهم أن مع بذلك امللتزمون
العربان ووقوف والتساويف والشكاوى والتعايني والِفرد الطلب وتتابع البالد، لخراب
السفاين من يرد ما وغصبهم األمن، لعدم السفر عن املراكب وتعطيل النواحي، بساير

املنية. عىل للمحاربني معونة والجبخانة والعسكر الذخرية فيها لريسلوا واملعاشات
الجرحى. ملداواة قبيل إىل وأرسلوهم املزينني من طايفة طلبوا عارشه ويف

حملوا العسكر وأن املتحاربني، بني عظيمة مقتلة بحصول األخبار تواترت وفيه
ليلة بذلك املبرشون وحرض منها، جهة وملكوا والبحر الرب من قوية حملة املنية عىل
ساعتني بنحو ذلك بعد فورد الخرب، لذلك الشنك وعملوا تقدم، كما رمضان أواخر األربع
عىل الحامل هو وذلك ذلك، عن وأجلوهم هزموهم حتى ومقاتلتهم ثانيًا األخصام برجوع

اليوم. ذلك الناس وإفطار العيد، بثبوت ساعة سابع يف واملناداة املغالطة
والدفرتدار القايض وحرض قراميدان إىل الباشا نزل عرشه تامن السبت يوم ويف
أمامه وركب الحاج، أمري أمام الكسوة بقطع ونزلوا املحمل الباشا فسلمه الحاج، وأمري
ومن ترتيب، وال نظام غري من محتقرة بهيئة الكسوة وناظر واملحتسب والوايل األغا

أعرج. صغري جمل عىل املحمل خلفهم
وعىل األعيان عىل ِفردة الباشا فعمل واملعونة، العلوفة يطلبون العسكر أرسل وفيه
وجبخانة عساكر وعدة أغا صالح بذلك للسفر وعني كيس، خمسماية لهم وجمع أتباعه،

وذخرية.
أحمال بعض معهما وأحرضا الجوهري، وجرجس املحروقي ابن رجع عرشينه ويف

ذلك. وغري للعرب وكساوي مصالح يف أضعافها رصفا بعدما قليلة
الذي أفندي أحمد وهو إسكندرية، ثغر إىل جديد دفرتدار بوصول الخرب ورد وفيه
فكتب أفندي، ورشيف باشا محمد أيام يف بالسويس قبطانًا وعمل سابًقا بمرص كان
ارتاحوا البلد أهل وأن الدفرتدار، أفندي جانم عىل راضون بأنهم للدولة عرًضا الباشا
إىل وبعثوه واالختيارية واملشايخ القايض عليه وختم غريه، دون إبقاه وطلبوا عليه
الجواب، يرجع قربصحتى إىل ويذهب املجي بعدم الواصل الدفرتدار إىل وأرسلوا الدولة،

بإسكندرية. فاستمر
العربان من معهم ومن القبايل األُمرا من جماعة بأن األخبار تواترت أواخره ويف
ودالة بعضعسكر ومعه مجروًحا الفيوم كاشف أيًضا وحرض الفشن، ناحية إىل حرضوا
أمام من انتقالهم وأُشيع مرص، إىل العسكر أفراد من كثري ورود وتتابع مشوهة، هيئة يف

ومحاربات. كثرية وقايع بعد الرشقي الرب إىل املنية
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ومعه الربكة إىل وخرج باملحمل، املسافر الحاج أمري برز غايته الخميس يوم ويف
باشا محمد كتخدا كان الذي أغا عثمان معه للسفر وعني منها، تيرس ما أو الرصة
عام مثل القلزم من ويسافر السويس، إىل ليوصلوه املحافظة ألجل العسكر من بجماعة

أول.
الحساني من بالقرب تلفت وأنها بالقلزم، داوات ثالث بضياع الخرب ورد وفيه
أفندي أحمد املدينة قايض بها وكان النقود، ورصر التجار أموال من كثري بها وتلف
إىل وسافروا أيام، بعد مرص إىل ورجعوا أوالده وطلعت فغرق مرص، قضا عن املنفصل
أن بعد باليهودي، املعروف (شفت) بك حسني قتلوا القبليني بأن الخرب وورد بالدهم،

الشهر. هذا وانقىض ومخامرته، خيانته تحققوا

(١٢١٩ (سنة الحرام القعدة شهر

العال البالد: من بلد كل عىل فجعل البالد؛ عىل ِفردة الباشا قرر فيه الجمعة، بيوم استهل
وعيل الغربية، عىل األلفي كتخدا الفقار ذا لذلك وعني ألًفا، ستني والدون فضة ألف ماية
خالف وذلك الدقهلية، عىل املحتسب نجاتي أغا وحسن املنوفية، عىل الصابونجي كاشف

وأكثر. وأقل وماية وخمسني وثالثني كيًسا العرشين من البنادر عىل تقرر ما
من ميتًا قاعات بالسبع املعروف يحيى أغا بعيل حرضوا تامنه الجمعة ليلة ويف
املحروقي وكان باشا، طاهر أخي بك لحسن كتخدا ليكون أرسلوه كانوا وقد سملوط،
بك، لحسن كتخدا يجعله الريسا من رجًال الباشا فطلب هناك فتوعك بشبيش إىل أرسله
الذي اليوم يف فحرض بإحضاره فأرسل املحروقي، من فطلبه هذا أغا بعيل عليه فأشاروا
بسملوط، ومات هناك املرض به فزاد قبيل، إىل أيام بعد وسافر املحروقي، فيه مات
بيته من الجمعة يوم يف بجنازته وخرجوا أيام، بخمسة موته بعد مرص إىل فأحرضوه

تعاىل. هللا رحمة إىل وُدفن، باألزهر عليه وصلوا املحروقي لبيت املجاور
هم. من أحد يدري ال زويلة بباب روس تالتة علقوا عرشه تاني ويف

وملك القبايل واألُمرا العسكر بني حرب بوقوع األخبار تواترت عرشه خامس ويف
وحالوا األخصام فوصل والبحر، الرب من عليها اصطدموا بعدما املنية من جهة العسكر
عدة واحرتق الفريقني، بني ُقتل من وُقتل وأجلوهم واملتاريس، عسكرهم وبني بينهم
وجبخانة ذخرية بطلب وأرسلوا والجبخانة، املتاع من فيها وما العسكر مراكب من مراكب
املصلوب، زاوية إىل وصلوا حتى بحري جهة إىل القبليني عسكر وانترش ذلك، وغري وثياب
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واجتهد الباشا ورشع بالفيوم، َمن وكذلك سويف، وبني والفشن بوش يف َمن وحارصوا
االحتياجات. وتشهيل املطلوبات تجهيز يف

إىل إنجليزية مراكب عدة بورود وأخربوا إسكندرية، ثغر من سعاة حرضت وفيه
أشغالهم بعض قضوا ثم ال، أم املينا وردت فرنسيس مراكب عن الثغر أهل وسألوا املينا،

وذهبوا.
سكن األرنؤد أكابر من كشًفا أن وهو حادثة، وقعت عرشه رابع األربع ليلة ويف
الفقها إىل املنتسبني من رجل عليه ويرتدد الحلوجي، من بالقرب الذي السكري ابن ببيت
مع منه رابه ما فرأى باملذكور، إماًما يصيل األفعال خبيث الرباني أحمد الشيخ ى يُسمَّ
منزله إىل وحملوه أتباعه أخرجه ثم هالكه، ظن حتى والنبابيت بالخنجر فرضبه فراشه
وُرفع بذلك املشايخ وأُخرب ذلك، بعد ومات رمق، بعض وبه الليل من ساعة خامس يف

القاتل. وتغيب املحكمة إىل القتيل
ذلك. بسبب والتدريس الجامع حضور من املشايخ وامتنع

شكوا كانوا وقد البدوي، أحمد سيدي رضيح سدنة الخادم سعد أوالد وبسبب
عىل وقبض داره وهجم الخادم، بن أحمد عيل كاشف ذلك بسبب وتعني بعًضا، بعضهم
أواخر من قصتهم وطالت املال، عىل للتفتيش أرضها وفحروا داره ونبشوا ونساه، بناته
طمًعا يغالط وهو أمرهم يف الباشا مع مراًرا املشايخ وتكلم تاريخه، لوقت املايض الشهر
سابًقا منهم أخذ خرسو باشا محمد وأن املال، بكثرة تهمتهم سمع كان وقد املال، يف
مصطفى من وذلك الطريق، حق خالف ريال ألف وثمانني وخمسة ماية واليته أيام يف
مصادرتي، يف وتسبب شكاني الذي هو إنه ويقول: قسيمه اآلن يشكو الذي وهو الخادم

عندي. ما مثل وعنده اإليراد يف مثيل وهو
هذه فأدرجوا يش له يظهر فلم وأتباعه، نساه وقرروا وفتشوا الدار حرضوا فلما
التدريس من امتناعهم وأُشيع األزهر، حضورهم من وامتنعوا املقتول، دعوة يف القضية
الفتنة، هذه تسكني منهم وطلب بهم، وتلطف الوكيل أغا سعيد إليهم فحرض واإلفتا،

املطلوب. بتمام يتكفل وأنه
وسعيد الباشا كتخدا فحرض عرشه، تاسع التالت يوم إىل ذلك عىل الحال واستمر
وتكلموا املتعممني من الكثري هناك واجتمع الرشقاوي، الشيخ بيت إىل أغا وصالح أغا
عن الظلم ورفع الرشع إىل معه واملرافعة القاتل، الخصم حضور من بد ال وقالوا: كثريًا،
كل يف وطاعة وسمًعا الجواب: يف يقولون وهم ذلك وأمثال الفالحني وعن الخادم، أوالد

أتوا. حيث وذهبوا ذلك عىل املجلس وانقىض به، تأمرون ما
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املحكمة، إىل القاتل وصحبته أغا سعيد حرض اليوم ذلك من العرص كان فلما
بقتل وادعى املقتول ابن وحرض الدعوى، وأقيمت باملجلس فحرضوا املشايخ إىل وأرسلوا
فُسئل املنزل، صاحب الكاشف له القاتل أن روحه خروج قبل أخربه أنه وذكر أبيه،
إلينا يأِت لم وإنه األوقات، به يصيل عنده إماًما كان إنه وقال: ذلك فأنكر (الكاشف)
تشهد بيِّنة املقتول ابن من القايض فطلب الحادث؛ هذا فيها له حصل التي الليلة تلك
يعترب أنه املالكي وأفتى القول، ذلك املقتول من سمع شخًصا إال يجدوا فلم أبيه، بقول
نص وذلك الكذب، فيها عليه يستحيل حالة يف ألنه (صادق)؛ ذلك مثل يف املقتول قول
عىل يوجد، فلم الثاني الشطر القايض فطلب قوله، عىل تشهد بيِّنة من بد وال مذهبهم
خوًفا الشهادة وكتم للحادثة ومشاهًدا الرضب، وقت باملجلس حاًرضا كان من هناك أن

بالبيِّنة. يأتوا حتى األمر وأُهمل املجلس وانفض نفسه، عىل
الذخرية بمراكب سابًقا إسنا حاكم أفندي محمد السفر عىل عزم األحد يوم ويف

لخفارتها. العساكر من عدة وصحبته واللوازم، والجبخانة

(١٢١٩ (سنة اختتام الحرام الحجة شهر

القبليني، واملرصيني العسكر بني حرب بوقوع أخبار وردت سابعه يف األحد، بيوم استهل
الغزو عليهم فاجتمعت وملكوها، غفلة يف عظيمة حملة املنية عىل حملوا العسكر أن وهو
عنها وأجلوهم منها، وأخرجوهم عظيمة مقتلة منهم وقتلوا عليهم وكبسوا والعربان،

القعدة. عرشين سابع يف وذلك ثانيًا،
باشا محمد أيام يف األرشاف نقابة توىل الذي أفندي يوسف طلع تامنه األحد يوم ويف
إهانة وأهانه مربًحا رضبًا ورضبه قوش، أغا صالح عليه فقبض القلعة، إىل عنها عزل ثم
الشيخ فيه تشفع ثم النقيب، أفندي عمر ببيت وحبسوه النهار أواخر وأنزلوه زايدة،
فيها تصدر دعوى بسبب وذلك ليًال؛ داره إىل وذهب الليلة، تلك عنه فأفرجوا السادات
عنزان. فيها ينتطح ولم وفعلوا ذلك عليه فحقدوا الباشا، حق يف كالًما وتكلم املذكور

حرضت ورقة لهم فأخرج بالعيد، يهنونه الباشا إىل املشايخ طلع عرشه تالت ويف
سويف ببني واستمر آنًفا بالذخرية سافر الذي سابًقا، إسنا حاكم أفندي محمد من إليه
ولم غيلة، األلفي قتل الربدييس أن الورقة تلك ومضمون قبيل، إىل الذهاب عىل يقدر ولم

صحة. الكالم لهذا يكن
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عددهم، يف وبالغوا الشام، طريق عىل الدالة من طايفة بقدوم األخبار وردت وفيه
وذخريًة، علوفًة طالبون وأنهم الصالحية إىل وصلوا وأنهم وأكثر، ألًفا عرش اثنا فيقولون
وزعوها كيس خمسماية البهار تجار من وطلبوا للمذكورين، مالقاة تشهيل يف فرشعوا

جمعها. يف ورشعوا
دراهم البالد من وطلبوا الجيزة بالد إىل والعرب القبايل من طايفة وصلت وفيه
إىل العساكر من وجملة الباشا كتخدا وعدى رضبوه، البالد من عليهم عىص ومن وكلًفا،
والتعدية النزول يف الكتخدا وتردد متاريس، بها وعملوا تحصينها يف ورشعوا الجيزة، بر
من روس ثالثة وأحرضوا هناك، وأقام عرشه رابع يف عدى إنه ثم والرجوع، هناك إىل

املذكورين. رجوع وأُشيع الكتخدا رجع الجمعة يوم ويف اليوم، ذلك يف العرب
بلد كل عىل وجعلوا القادمني، الدالة عسكر ألجل البالد عىل أخرى ِفردة قرروا وفيه
وعرشة بُن، رطل وعرشين سمن، رطل وعرشين خروًفا، وعرشين فول، أردب عرشين
فضة، ألف املطبخ وكلفة برغل، ومثله أبيض أرز وسدس أردب وربع عيش، قناطري

طرقات. وحق بمقررات املتتابعة واالستعجاالت الطريق حق خالف وذلك
دخلوا العسكر أن وأخرب قبيل، ناحية من ططري حرض عرشه تامن األربع يوم ويف
العثمانية وأظهر شنًكا، وعملوا القلعة من كثرية مدافع فرضبوا وملكوها، املنية إىل
الكذب والروايات األخبار يف وبالغوا مالطة، ملكوا وكأنهم والرسور الفرح وأغراضهم
ينقره ما بها يُبقوا ولم ونزحوها منها خرجوا األخصام أن والحال ذلك، وغري القتىل يف
يكن ولم القبلية، الناحية من دهموها ملا العسكر إن بل قتال، كبري بينهم يقع ولم الطري،
بها من مع فتحاربوا األخرى، الناحية من خارجها وباقيهم املرصيني من القليل إال بها

شيٍّا. بها يجدوا فلم فدخلوها بالبلدة وتركوهم أصحابهم فوىل وهزموهم،
بموكب، القلعة إىل وطلع أسود عبد وهو املقرر، أغات وصل الخميس يوم ويف

الجميع. بحرضة اليوم ذلك يف املقرر وقرءوا ومدافع شنًكا له وعملوا
الخرب فوصل الجيزة، بناحية العرب من طايفة وصلت عرشينه تاني األحد يوم ويف
املتقدم الرباني أحمد الشيخ قتل الذي كاشف عثمان دميل وهو بها الذي الكاشف إىل
بلغه فلما بها، وأقام إليها وذهب الجيزة كشوفية قلدوه الحادثة تلك بعد فإنه ذكره،
أمامهم فانهزموا عليهم ورمحوا خياًال، وعرشين خمسة نحو يف الفور عىل ركب ذلك
وقتلوه به واحتاطوا آخر كمني عليه فخرج برنشت، ناحية إىل خلفهم وذهب فيهم فطمع
فكان منه، هللا واقتص مزاريق، عىل بروسهم وذهبوا معه، أنفار وستة رأسه وقطعوا

واإلقدام. بالشجاعة فيهم مشهوًرا وكان الشهر، دون للمذكور قتله وبني بينه
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العسكر من جملة مع وسفروها وجبخانة، وذخرية علوفة تشهيل يف اجتهدوا وفيه
عرشينه. تالت االتنني يوم يف الخمسماية نحو

طايفة منهم فحرض الخانكة، إىل الدالة وصل عرشينه خامس األربع يوم وفيه
الدخول. يف بصحبتهم يكونوا حتى أصحابهم إىل فردوهم مرص، إىل ودخلوا

العادلية جهة إىل وخرجوا قوش، أغا وصالح الباشا كتخدا نزل الخميس يوم ويف
هللا. عبد كور ابن له يقال وكبريهم املذكورين، الدالة ملالقاة

قوش أغا وصالح الكتخدا وصحبتهم املذكورون الدالة دخل الجمعة يوم ويف
نحو وهم وطبول، نقاقري ومعهم العسكر، وطوايف القليوبية وكاشف الرشقية وكاشف
القديمة مرص ناحية إىل فذهبوا مجتمعة، وأشكال مختلفة أجناس وخمسماية، األلفني

اآلثار. ونواحي
وإحداث البالد، عىل والِفرد املظالم وتتابع الغال من بها حصل وما السنة وانقضت
شبهة، بأدنى الناس أفراد عىل والقبض البالد، جميع عىل وشهريات مرتبات له الباشا
والشعري، والفول القمح وُعِدم السنة آخر يف الضنك واشتد وحبسهم، منهم األموال وطلب
والعرصات بالرقع يبَق لم حتى الذرة بوجود الخاليق عىل اللطف ولوال يش، كل ثمن وغال
وبطول املايض العام من العام هذا الغلة من خالية الغالل سواحل واستمرت سواه،
ذلك ومع ثمنها، وغال وجودها وقل وبطلت القبلية، الجهة من الوارد وامتنع السنة، هذه
يف رأينا كما الجوع من موت وال قحط يقع ولم — شأنه جل — املوىل من حاصل اللطف
القشور وأكل والكعك، العيش أطباق وخطف األسواق يف الخبز عدم من السابقة الغلوات

ذلك. وغري الخرضوات قشور من الطرقات يف يتساقط وما
الشام من حتى النواحي، جميع من الغالل مجي وكثرة املعتاد من النيل وكان

املاضية. السنة يف الرشاقي السنة هذه بخالف والروم
املتاجر وتعطيل الطريق وانقطاع والعري، والظلم والنهب الفتن رأيناه فيما نَر ولم
وعدم األنفس شبع مع املأكوالت ذلك ومع األثمان، وغلو األرزاق وجهات وبحري قبيل من

الفعال! املدبر فسبحان األمور، وتيسري القحط
باثني والذرة ذلك، مثل والفول رياًال، عرش ثمانية إىل القمح األردب سعر وبلغ
الرطل، نصًفا وتالتني خمسة النحل العسل وأرطال وأكثر، أربعماية والسمن رياًال، عرش

ذلك. عىل وقس األردب، رياًال وثالثني بستة واألرز نصًفا، عرشين واألسود
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األعيان من السنة هذه يف مات من وأما

الشيخ املنطقي النحوي األصويل النبيه الفقيه الفهامة والنحرير العالمة العمدة مات فقد
والزم األزهر إىل وحرض باملنوفية، الليانة رسس من أصله الشافعي، الرسيس موىس
عيىس والشيخ األجهوري، عطية كالشيخ التانية، الطبقة من األشياخ وحضور االستفادة
وإقرا واملنقوالت املعقوالت يف وأنجب وتمهر وغريهم، الفرماوي محمد والشيخ الرباوي،
والقضايا، اإلفتا يف ورافقه مدة الكفراوي حسن الشيخ إىل وانطوى الطلبة، وأفاد الدروس
وألزم بأخالقه وتخلق مالزميه، خاصة من وصار العرويس أحمد الشيخ شيخنا إىل ثم
وتقريره. تفهيمه وجودة إلقاه لحسن غريه دون وغريها املعقولية دروسه بحضور أوالده
أمالًكا واشرتى املذكور، للشيخ بانتسابه أمره وراج جناحه وراش ذكره واشتهر
داًرا واشرتى ومعارص، وطواحني ومزارع ومنوف رسس وببلده بمرص عقاًرا واقتنى
والحبشيات والعبيد الجواري واشرتى األزواج وعدَّد باألزبكية، الحق عبد بدرب نفيسة

الحسان.
األخالق، جميل النفس، مهذب الكالم، عذب املعارشة، حسن املفاكهة، حلو وكان
غالب عىل يكتب وكان الفقهية، للفروع مستحًرضا إلخوانه، محبٍّا االدعا، قليل ودوًدا،
الغامضة املسايل عن واألجوبة النقول يف ويعتمده العرويس، الشيخ لسان عن الفتاوى

املشكلة. والفروع
القطن بميدان بدار أياًما تعلل حتى بشأنه مشتغًال يزل ولم وتحقيقات، كتابات وله

السنة. من األوىل جمادى عرشين سادس السبت يوم َ وتُُويفِّ الخليج، عىل مطلة
باشا أحمد الشهري والدستور الكبري الوزير املفخم واملشري املكرم الجناب ومات
أوغيل حكيم باشا عيل املرحوم عند وخدم البشناق، بالد من وأصله بالجزار، الشهري
وسبعني إحدى سنة التانية واليته يف مرص إىل صحبته وحرض شفاسيٍّا، عنده وعمل
عليه وأوىص ذلك، يف له فأذن مخدومه واستأذن الحج، إىل نفسه فتشوقت وألف، وماية
لخاطر رعاية وواساه وأكرمه صحبته فأخذه القاسمي؛ بك صالح ذاك إذ الحاج أمري

باشا. عيل
الديار إىل وسافر مرص والية من انفصل قد مخدومه فوجد مرص إىل معه ورجع
بزي وتزيَّا بمرص املرتجم فاستمر ذهابه، من أشهر أربعة بعد نعيه ووصل الرومية،
عىل الفروسية وتعلم قبان، بلوط (الكبري) بك عيل تابع بك هللا عبد عند وخدم املرصيني،

املرصية. األجناد طريق
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مع املرتجم فرجع فقتلوه، البحرية عرب إىل بتجريدة بك هللا عبد بك عيل فأرسل
قتلوا الذين إىل ارجع له: وقال البحرية كشوفية بك عيل فقلده مرص إىل أصحابه باقي
وقتلهم، مكان يف وجمعهم عليهم واحتال وخادعهم إليهم فذهب تاره، وخلص أستاذك
لنجابته بك عيل وأحبه منصوًرا، ورجع الجزار ي ُسمِّ وبذلك كبريًا، وسبعون نيف وهم
من وصار الصنجقية قلده ثم واإلمريات، واملناصب الخدم يف عنده وتنقل وشجاعته

أُمراه. جملة
ولم والوقايع، والتنقالت الغربة يف ملرافقته صحبته خرج منفيٍّا بك عيل خرج وملا
وغريهم. خشداشينه وقتل القبلية، الجهة من بك صالح وصحبته بك عيل رجع حتى يزل
به يسهل فلم املرتجم، ومنهم خاصته، إىل بذلك وأرسَّ بك صالح غدر عىل عزم ثم

وحذره. إليه به فأرسَّ السابق، املعروف من بك صالح وبني بينه ما وتذكر ذلك
عىل باٍق أنه بك عيل له فحلف بذلك، له عرض بك بعيل بك صالح اختىل فلما
تقدم، كما بك لصالح وغدرهم قتلهم من كان ما كان أن إىل املخرب وكذَّب مصافاته
فتجسم االنفصال، بعد له ومناقشتهم دمه يف لهم مشاركته عن وتأخره املرتجم وإحجام

جزايريل. شخص صورة يف مرص من هاربًا وخرج فتنكر األمر له
أزبك جامع من بالقرب شكربرة ببيت يسكن وكان بداره، وأحاط بك عيل وتفقده

يجدوه. فلم اليوسفي
بعرب وأقام البحرية إىل رجع ثم الروم، إىل وسافر إسكندرية إىل املذكور وسار
املرتجم حارب والهنادي حبيب ابن إىل التجاريد بك عيل أرسل وملا هناك، وتزوج الهنادي

معهم.
مماليك واشرتى ومحاربات، وتنقالت هجاج يف هناك فاستمر الشام بالد إىل سار ثم

النواحي. تلك يف أمره واشتهر عصبة، لديه واجتمع
وألف، وماية وثمانني تسع سنة يف عمر الظاهر مات أن إىل ذلك عىل يزل ولم
فذكروا بحصنها، لإلقامة كفئًا يكون من فطلب عكا، إىل الجزايريل باشا حسن ووصل

والبريق. األطواخ وأعطاه الوزارة وقلده فاستدعاه املرتجم، له
له واتخذ واملسجد، البستان بها وأنشا وقالعها، أسوارها ر وعمَّ عكا بحصن وأقام
الدروز جبل وحارب النواحي تلك عىل وأغار املماليك، ِرشا من واستكثر كثيًفا جنًدا
الرضايب، غريهم وعىل عليهم ورضب طاعته، يف ودخلوا عظيمة، أمواًال منهم وغنم مراًرا،

الكنوز. وكنز الخزاين مال حتى ناحية كل من األموال إليه وُجبيت

156



(١٨٠٤م) وألف ومايتني عرشة تسع سنة واستهلت

إليهم، واألموال الهدايا إرسال ويتابع السلطنة، ورجال الدولة أهل يصانع وصار
طرفه. من وحكاًما نوابًا البالد عىل ووىلَّ الشام، بالد والية وتقلد

القتَل الصغري الذنب عىل وعاقب النواحي، وأخاف مراًرا الشامي الحج وطلع
جاه ذي أو لعلمه عالم زلة يغفر ولم واألطراف، واآلذان اآلناف وقطع والتمثيل، والحبس
محبسه يف ومات أموالهم، واستأصل النعم ذوي من ا جدٍّ كثري عن النعم وسلب لوجاهته،

مات. حتى سنينًا حبسه أطال من ومنهم وغريهم، والُعلما األعيان من يُحىص ال ما
الشبهة فيه قويت من فقتل ومماليكه؛ رساريه بعض من اسرتاب أنه واتفق
وأخرجهم آنافهم وقطع بهم مثَّل أن بعد وإناثًا ذكوًرا الجميع الباقي، ونفى وحرقهم،

البالد. أقىص يف ولو تاواهم أو آواهم من عىل وسخط ورشدهم، وطردهم عكا من
شخًصا العرشين نحو وانضوى األُمرا، عند وخدموا مرص إىل منهم الكثري وحرض
من خاطره تغري ذلك املرتجم بلغ فلما الجاويشية، كتخدا بك عيل عند وخدموا منهم
وكان مرص، أُمرا من غريه دون ويواصله يراسله كان أن بعد وداده حبل وقطع طرفه،

مات. أن إىل منه استيحاشه سبب ذلك
الصغري، باشا وسليمان الكبري باشا سليم مملوكاه عليه تعصب ذلك بهم فعل وملا
فعله ما عىل غيًظا وغريهم خشداشينهما من املتآمرون إليهما وانضم اآلن، املوجود وهو

وانفراده. بوحدته وِعلمهم بخشداشينهم،
والصناع والفعلة الربانيني العساكر من القليل إال معه يكن ولم بعكا، وحارصوه
الرماة مع األسوار إىل وأصعدهم الدالة مثل طراطري فألبسهم البنا، يف يستعملهم الذين
يف عليهم وكبس الجن»، يستخدم «إنه وقالوا: فتعجبوا عليه املخالفون ورآهم والطبجية،
ثم لهم، املساعدون عنهم وتفرق لطاعته، وأذعنوا عليهم وظهر وحاربهم الليل من غفلة

العباد. وقهر البالد وكاد منهم واقتص تتبعهم
إال ذلك بعد يسعهم فلم ذلك، من يتمكنوا فلم مراًرا، لصيده فخاًخا الدولة ونصبت

ومسايرته. مساملته
والثغور، اإلفرنجية والقرانات اإلسالمية املمالك جميع يف صيته وطار قدُمه وثبت

وهابوه. وهاَدوه وراسلهم النواحي ملوك وراسله ذكره واشتهر
الغلة، وأنواع واألرز والسريج والعسل والسمن بالزيت ومالها صهاريج عدة وبنى
ثانيًا، دولته وجدد الكثرية، واألعناب والنخيل الفواكه أصناف ساير ببستانه وزرع

أبادهم. الذين عن بدًال وجواري مماليك واشرتى
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الفكر يسعف وال بتسطريها القلم يفي ال وأخباره الدهر، غرايب من فكان وبالجملة
استظهاره إال املناقب من له يكن لم ولو مجلدات، جاءت بعضها ُجمع ولو بتذكارها،
لكفاه، لحظة فيها يغفل لم شهرين من أكثر له محاربتهم يف وثباته الفرنساوية، عىل
وقد وقت، أرسع يف ألزالوه عظيم جبل إزالة يف اجتهدوا لو الفرنساوية إن يقول: وكان

محله. يف ذلك خرب بعض تقدم
القرصين، بني يظهر الذي الجفور يف املذكور أحمد وأنا املنتظر أنا يقول: وكان
ورموًزا وتأويالت عبارات االستخراج معرفة يدَّعون الذين من كثري له واستخرج
من ذلك نحو أو املحمالن أو الشام، جهة مكانان بالقرصين املراد ويقولون: وإشارات،

الوساوس.
غايبًا تابعه باشا سليمان وكان فراشه، عىل العام هذا آخر يف َ تُُويفِّ حتى يزل ولم
وايل باشا إسماعيل أحرض الدنيا مفارق أنه علم فلما الشامي، الحج إمارة يف بالحجاز
حضور إىل عنه وكيًال فأقامه وقت، كل يف املكروه منه يتوقع محبسه يف وكان مرعش،

وأوصاه. العسكر، بعلوفة وعرَّفه الدفاتر وأعطاه الحج، من باشا سليمان
الدولة وصالح الكردي طه مع واتفق النفقة، رصف ودفنوه نحبه انقىض فلما
فاستمر إليها، الدخول يْمكنه ولم عليه فامتنعا باشا سليمان وحرض بعكا، وتحصن
لم أمور بعد باشا سليمان وملَّكوا بحيلة، املرتجم أتباع أخرجه أن إىل باشا إسماعيل

التالية. السنة يف وذلك كيفيتها، نتحقق
الفخار، سنام إىل بهمته واملرتقي التجار، شاهبندر الزمان ونادرة األعيان عني ومات
كان الحريري، باملحروقي الشهري أحمد بن أحمد السيد النسيب والحسيب النجيب النبيه
بصدق معروًفا الشيبة، منور صالًحا رجًال وكان بمرص، العنربيني بسوق حريريٍّا والده
وساير صالته يف كثريًا له يدعو فكان املرتجم له وُولد أقرانه، بني واألمانة والديانة اللهجة
والنباهة، الحذق من غاية عىل وكان وحسب، وكتب الناس خالط ترعرع فلما تحركاته،
واتحد األلوف، عىل وحاسب التجار مع وتداخل وشارك واشرتى، وباع وأعطى وأخذ
كليٍّا امتزاًجا به وامتزج وأحبه الحجاز، إىل معه وسافر السالم عبد بن أحمد بالسيد

بدنني. حلَّت روح أو كالتوأمني صارا بحيث
السالم، عبد بن أحمد السيد أخو وهو بالحجاز، وهو العراييش التجار عمدة ومات
التجار بمحاسبة املرتجم فتقيد رشكاه، ودفاتر وأمواله مخلفاته فأحرز السنة تلك يف

األموال. من (الكثري) لكوكا عليه فوفر ومحاققتهم، والوكالء والرشكاء
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له، ومرافقته املرتجم َمْقدم سعادة من ذلك وُعدَّ واملعاوضات، الرشكات واستأنف
فيه. ورغبته له محبته وزادت مرص إىل صحبته ورجع

فيقيض بك، مراد وخصوًصا كأبيه، األُمرا بأكابر ووصلة شهرة السالم عبد البن وكان
الهندية واألقمشة التفاصيل من واحتياجاتهم وألتباعهم لهم الالزمة لوازمهم وألُمراه له
بينهما الطبيعة امتزاج ولشدة وحركاته، أوقاته غالب يف املرتجم عنه وينوب وغريها،
والخطرات، والسكنات الحركات يف اصطالحاته، وجميع ولغته ألفاظه يف يحاكيه صار

واألُمرا. واألعيان التجار عند به ذكره واشتهر
بالجرايا وأتحفاه زايًدا، اتحاًدا بك مراد كتخدا البارودي أغا بمحمد واتحدا

قدرهما. بالزيادة وارتفع شأنهما، مخدومه عند به فراج باملزايا؛ وخصصاه
إىل وأكثر، بل كذلك حالهما استمر البارودي، أيًضا واستوزر بك إسماعيل تأمر وملا
املرتجم فاستقر شعبان، يف السالم عبد بن أحمد السيد به ومات الطاعون، حصل أن
طالعه، وسعادة وسعايته أيًضا البارودي بواسطة التجار شاهبندر ومنصبه مظهره يف
وتزوج القديم الحسبة دكة محل الفحامني بجوار رها عمَّ التي العظيمة داره وسكن

وارث. وال رشيك غري من بها واستقل ومخازنه، حواصله عىل واستوىل بزوجاته،
يزل ولم أقرانه، عىل كلمته ونفذت ووجاهته، شانه وعظم شهرته زادت ذلك وعند
إسماعيل موت بعد املرصيون واألُمرا بك مراد وعاد وينمو، يزيد وسعده يسمو طالعه

أشغاله. ساِير وقضا بخدمته فاختص مرص، إمارة إىل دولته وانقالب بك،
أعالهم الجميع وواىس والظرايف، الهدايا لهم وقدَّم األُمرا، وباقي بك إبراهيم وكذلك
إليه وانعطفت الرجال ونافس الجميع، قلوب إليه جذب حتى الصنع بحسن وأدونهم

واألقطار. الجهات ساِير من واألمصار النواحي تجار وعامل اآلمال،
وكاتبوه واعتمدوه والرومية، الشامية بالبالد وكذا باألرايضالحجازية، ذكره واشتهر

والبضايع. التجارات وأصناف الودايع وأودعوه وراسلوه،
األُمرا ودعا الغاية، إىل به افتخر عظيًما ا مهمٍّ له وعمل محمد، السيد ولده وزوج
الِجمال عىل املحملة العظيمة الهدايا بك ومراد بك إبراهيم إليهم وأرسل واألعيان واألكابر
َجمل ويقدمها البعد، من تُسمع رنة لها التي األجراس ومعها األُمرا باقي وكذلك الكثرية،
واألقباط األروام، والنصارى الناس، وُعظما التجار هدايا خالف وذلك نقارية، طبل عليه
وأعطى الكثرية الخلع وخلع وغريهم، واملغاربة والشوام واألتراك اإلفرنج وتجار الكتبة،
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ينفذه غرض أو يُمضيه آخر أمر عن أمر يشغله وال والكساوي، واإلنعامات البقاشيش
قيل: كما ويقضيه

ص��اح��بً��ا األم��ر م��ق��ط��ع م��ن ب��ه ي��ه��م ال��ذي ع��ل��ى ي��ري��د ال ع��َزم��ات أخ��و
ج��ان��بً��ا ال��ع��واق��ب ذك��ر ع��ن ون��ك��ب ع��زم��ه ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن أل��ق��ى َه��مَّ إذا

كثرية وِجمال زايد تجمل يف وخرج وألف، ومايتني عرشة اثنتي سنة يف وحج
يوم وكان وخيول، وبغال وهجن وخدم وفراشني ومسطحات ومواهي وتخرتوانات
عليه، للفرجة بالطريق وجلسوا والنسا العامة من الكثري اجتمع مشهوًدا يوًما خروجه
منهم، معه والراجلني الراكبني والتجار األعيان من ووداعه لتشييعه معه خرج ومن
واألحمال والقومانية والذخاير بالبضايع وبعث ذلك، وغري واألسلحة البنادق وبأيديهم

وجدة. الينبع ملرساة البحر طريق عىل الثقيلة
وأرسل بذلك، الخرب ووصلهم مرص بر إىل الفرنساوية وصل الركب رجوع وعند
وذهب تقدم، كما بلبيس إىل الحجاج مع يطلبه الحاج أمري بك صالح إىل بك إبراهيم
كثريًا شيٍّا وكان وحموله، متاعه العرب نهب من ذكر ما عليه وجرى املرتجم، بصحبتهم
مواجهة من ا بدٍّ ذلك عند يجد فلم القرين بطريق وانحرص الثياب، من عليه ما حتى
فراره عىل والمه وأكرمه به فرحب وقابله، بونابارته عسكر ساري إىل فذهب الفرنساوية،
املنهوبات تحصيل يف له واجتهد عذره، فقبل الحال بجهل إليه فاعتذر للمماليك، وركونه
مرص إىل وأرسلهم ولغريه، له استخالصه أمكن ما واستخلص املتعدين، طلب يف وأرسل
بني باألسلحة مشاة وهم طبلهم، يتقدمهم لخفارتهم العساكر من عدة معهم وأصحب

بيوتهم. إىل أدخلوهم حتى أيديهم
يف إليه وارتاح القبول، محل وأحله عليه تردد مرص إىل عسكر ساري رجع وملا
شفاعاته ويقبل عنده الجانب مرِعيَّ وصار التجار، وقضايا لألمور وتصدى لوازمه

أكابرهم. ويدي يديه بني القوانني ويفصل
مكة ورشيف الحجاز وأهل التجار وكاتبوا فيه الريسا من تعني الديوان رتبوا وملا

بونابارته. سافر حتى ذلك عىل واستمر بواسطته،
ملالقاتهم، خرج فيمن فخرج املرصية، واألُمرا العثمانية عريض ذلك بعد ووصل
الحرب أيام يف املرتجم واجتهد والحروب، الصلح نقض من حصل ما ذلك بعد وحصل
من كان ما كان أن إىل واملؤن املهمات يف جمة أمواًال ورصف همته بكل وتصدى وساعد
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معهم الخروج إال يسْعه فلم ورجوعهم مرص من املحاربني وخروج الفرنساوية، ظهور
به. يتعلق وما داره الفرنساوية فنهب مرص، عن والجال

يف واجتهد وعاضده، املرتجم آنسه الشام جهة الوزير باشا يوسف استقر وملا
طوق تحت يدخل ال بما وساعده همته وبذل التجار وكاتب األموال واقرتض حوايجه
العثمانيون حصل أن إىل واألرسار باألخبار فيطالعونه ا بمرصرسٍّ خواصه ويراسل البرش،
الوزير وحرض والبالد، باإلقطاعات والتزم الدولة، يف إليه املشار هو املرتجم فصار بمرص،
وما الجسيمة، والقضايا العظيمة األمور وبارش والهدايا، التقادم إليه وقدم داره، إىل
األتباع عليه وكثرت ببابه الناس وازدحم السلطانية، واملهمات والدواوين بالدول يتعلق
وحرضت ووكال، وكالرجية ومرتجمون رومية وعساكر والفراشون والقواسة واألعوان
وضاقت والخيول، والجمال واألغنام والتقادم بالهدايا الكثرية والفالحون البالد مشايخ
ذلك. وغري وحبوًسا مضايف بها وجعل الوافدين بها وأنزل بجواره دوًرا فاتخذ بهم داره
وخصوصياته تعلقاته عىل وكََّله مرص، من السفر الوزير باشا يوسف قصد وملا
الكلية املقاليد إليه وسلم كليٍّا اختصاًصا أيًضا به فاختص خرسو، باشا محمد وحرض
دايرته، واتسعت صيته وطار وشهرته صولته وزادت الرضبخانه، أمري وجعله والجزئية،
والحجازي والرومي املرصي اإلقليم يف أوامره ونفذت أعظم، بل البلد شيخ بمنزلة وصار

البلد. أوالد من ألمثاله يتفق لم ما والعظمة والجاه العز من وأدرك والشامي،
والوصول لخدمته الناس ُوجها وتقرب بمرص، الدواوين أعظم بيته ديوان وكان
يرسل وكان عليه، وأغدق إليه، انتمى من كل جانب وراعى وأعطى ووهب لسدته،
املواهب ويهب الكشمريي، الشاالت وفيها والتجار والُفقها لألعيان رمضان يف الكساوي
أعراس عدة وعمل املهمات، يف ويواسيهم ويسعفهم أحبابه ويهادي اإلنعامات وينعم
التقادم له وقدم باستدعا، تالتة أو مرتني داره يف املذكور باشا محمد وزارة أيام وواليم
واملقصبات. الهندية األقمشة من والتعابي والخيول املثمنة والرخوت والتحايف والهدايا
فركب الوقت، ذلك يف بصحبته كان فارٍّا وخرج باشا محمد عىل العسكر ثارت وملا
فقبضوا العسكر من طايفة فصادفه الطرق، بينهما واختلفت معه الفرار يريد أيًضا
فلحقه ومتاًعا، ونقوًدا كثريًا جوهًرا منه وأخذوا معه، ومن ولده وثياب ثيابه وعروا عليه
وحماه، داره إىل وأخذه أيديهم من وخلصه وأدركه ببوالق، الساكن األرنؤدي بك عمر
وظهر الفتنة، انقضت أن إىل بها واستقر داره إىل وذهب وغريه، عيل محمد به وقابل

ُقتل. حتى معه أمره فساس باشا طاهر
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وبعثمان بهم واتحد وهاداهم، لهم وقدم معهم فتداخل املرصيون األُمرا وحرض
ولم للمزعجات يتضعضع ولم الجميع، مطلوبات ونجز حالته عىل فأبقوه الربدييس بك
أحرضه يوم يف صنجًقا عرش الستة تقليد أرادوا ملا أنهم حتى املفزعات، من يتقهقر
ملزوماتهم؛ يف متحريًا البال مشغول ووجده عليه، اتفقوا بما وأخربه الليلة، تلك الربدييس
تلك يف أمريًا عرش للستة واللوازم املطلوبات جميع له وقىض وسهله األمر عليه فهون
وكساوي وفراوي ورخوت خيول من املطلوبات وجميع إال النهار أصبح وما الليلة،
لديه حارض الجيب ومرصوف والبقاشيش اإلنعامات برسم وفضة وذهب ومزركشات،
وأعطاه امللوك يخدم من مثلك له: وقال ذلك من والحارضون هو تعجب حتى يديه، بني

بيده. عما زيادة فارسكور اليوم ذلك يف
باشا أحمد وأحرضوا مرص من وأخرجوهم املرصيني األُمرا عىل العسكر ثارت وملا
له هيأ الحال مخترص األغوات كبعض وكان مرص، والية وقلدوه إسكندرية من خورشيد

مدة. وأقرب وقت أرسع يف واللوازم والخلع والرخوت الوزارة رقم
وذكره مشهوًرا، وحاله للسعود مقارنًا وطالعه والصعود الرتفع يف شأنه يَزل ولم
يوم يف الباشا دعا ملا أنه وذلك األمنية؛ وبني بينه وحالت املنية، فاجأته حتى منشوًرا
ركب ثم ساعتني، نحو وأقام عنده، وتغدى داره إىل نزل شعبان شهر عرش سابع التالت
ترجمانه، املال أحمد والسيد ولده صحبة جليلة هدية أثره يف فأرسل القلعة، إىل وطلع
وتحايف فضة، وشمعدانات مجوهرة ومصوغات وتفاصيل هندي قماش بقج وهي

أيام. خمسة ذلك عىل ومىض أتباعه كبار ورسم برسمه وبدونها مرختة، وخيول
مع الليل من حصة جلس املذكور، شعبان عرشين تاني األحد ليلة كان فلما
أجد إني وقال: رعدة فأخذته والحسابات، واملراسالت الكتبة ويميل يحادثهم أصحابه
قد خالًصا فوجدوه فحركوه حريمه، إىل ليدخل إيقاظه أرادوا ثم ساعة فدثروه برًدا؛
محمد السيد ولده ركب حتى أمره، فكتموا فيها دثروه التي الساعة تلك من الدنيا فارق
والقايض أفندي ديوان وحرض داره إىل رجع ثم وأخربه، النهار طلوع يف الباشا إىل
يف باألزهر عليه وصلوا وكفنوه وجهزوه موته وأشهروا وحواصله، خزانته عىل وختموا
عبد بن أحمد السيد مع ودفنوه داره تجاه العربي زاوية إىل به رجعوا ثم حافل، مشهد

أمره. وانقىض السالم،
والده عليه كان وما الرضبخانه، عىل وقفطانًا فروة محمًدا ولده ألبس الباشا إن ثم
بارك — داره إىل ذهب ثم القايض صحبة القلعة من ونزل وااللتزام، الدولة خدمة من

وقته. عىل وأعانه فيه هللا
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بك أحمد تابع كاشف يحيى مملوك وأصله يحيى أغا عيل املبجل األمري ومات
عيل ظهر وملا ذكرهما، املتقدم الكبري الفقاري بك عثمان عند كتخدا كان الذي السكري،
يحيى األمري وكان بك، صالح قتل بعد قبيل جهة إىل معه ومن بك محمد وأرسل بك
يف وتشتتوا الهزيمة من ذكره تقدم ما لهم ووقع بأسيوط، كانوا الذين األُمرا جملة يف
أن إىل هناك وأقام املرتجم، مملوكه وصحبته إسالمبول إىل يحيى األمري فذهب البالد؛
وسكن أستاذه، ببنت وتزوج بك، محمد أيام يف مرص إىل تابعه عيل األمري فحرض مات،
سليمان تقلد أن إىل الوايل أغا سليمان عند كتخدا وعمل بها، واشتهر قاعات السبع بحارة
يف عنده للناس ويتوسط عنده مقبوًال املرتجم فصار مستحفظان، أغاوية املذكور أغا

والدعاوى. القضايا
فصل وبارش املقتضيات، غالب يف عليه الناس وارتاح حينئٍذ، من ذكره واشتهر
معه بقي الصنجقية مخدومه تقلد وملا الجانب، لنيِّ الطمع قليل وكان بنفسه، الحكومات
األُمرا، عند الجسيمة األمور يف وتداخل شهرته وزادت والكتخداية، القبول يف حالته عىل
بك إسماعيل شان وظهر خرج من مع مرص من مخدومه وخرج باشا حسن حرض وملا
لوازم مبارشته مع أيامه يف أيًضا أمره وعظم الجداوي، بك حسن استوزره والعلويني،
بجوار التي الجراكسة أغا مصطفى دار واشرتى ا، رسٍّ أشغاله وقضا األول، مخدومه

بها. وسكن قاعات السبع من وانتقل الفحامني، من بالقرب العربي
املراسالت يف والقبلية البحرية األُمرا بني سفريًا القبلية الجهة إىل مراًرا وسافر
حتى الحرمة وافر يَزل ولم البحرية، بالبالد املقتضيات بعض يف وكذلك واملصالحات،
منه، داره لقرب إليه فانضوى املحروقي أحمد السيد أمر ونما العثمانيني، دولة كانت
جهة إىل موته قبل فأرسله الجسيمة، البالد من األموال وَجبْي الِخَدم ببعض فقيده

بها. فتمرض بشبيش
طلبوا قبيل ناحية إىل املوجهة التجريدة عىل باشا طاهر أخو بك حسن تأمر فلما
من الباشا فطلبه املرتجم عىل فأشاروا كتخدا، يكون عاقًال ريًسا يكون املرصيني من رجًال
املحروقي، فيه َ تُُويفِّ الذي اليوم يف فوصل بالحضور، إليه فأرسل املحروقي أحمد السيد
القعدة، ثالث يف بسمالوط َ وتُُويفِّ متوعك، وهو وسافر أشغاله، قىض حتى أياًما فأقام
باألزهر عليه وصلوا بيته من بجنازته وخرجوا تامنه، الجمعة ليلة يف برمته وحرضوا

له. وغفر تعاىل هللا ورحمه — بالقرافة ودفنوه
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زروعات فأكلوا النواحي وتلك البساتني جهة الدالة نزل وملا االتنني، يوم املحرم ابتدا فكان
والعليق الجرايات الباشا لهم رتب زايدة، علوفات وطلبوا الطني بدير دوًرا ونهبوا الناس

شهر. كل يف كيس ستماية وقدرها والجامكية،
أيًضا وسافر املعتاد، البدوي أحمد سيدي مولد لزيارة كثرية أناس سافر تامنه ويف
عىل وقبض كثرية قبايح منه وحصل الغربية، كاشف هناك وحرض الرشقاوي، الشيخ
أحد شفاعة يقبل وال ذنب غري من كثرية أناًسا وَخْوَزق وحبسهم، وبلصهم كثرية خاليق

يشء. يف
بوصول سمعا ملا أنهما وذلك مرص؛ إىل باشا وحسن عيل محمد قدوم أشيع وفيه
عىل ساِعده بهم ويقوِّي بهم ليتعاضد وطلبهم إليهم أرسل باشا أحمد وأن الدالة طايفة

األمر. استفحال قبل أمرهم ليتالفوا مرص إىل الرجوع عىل عزموا األرنؤدية،
والوجاقليلة النقيب أفندي وعمر املشايخ الباشا طلب عرشه حادي الخميس يوم ويف
من قبيل من راجعان باشا وحسن عيل محمد إن لهم: قال اجتمعوا فلما الديوان، وأرباب
إىل يذهبا أن وإما املماليك، ويقاتال أتيا حيث من يرجعا أن فإما ا، رسٍّ طلب أو إذن غري
وكيل السلطان من أمر ومعي مرص، أرايض غري يف ومناصب واليات وأعطيهما بالدهما
ثم أشا، من وأمنع أشا، من وأعطي أشا، من وأويلِّ أشا، من أعزُل مكرم ودستور مفوض
بما السلطان بخط أنها وأخربهم أخرض، حرير كيس يف صغرية ورقة جيبه من أخرج
الشيخ إن له: فقالوا الوجاقلية، كبار صحبة عندي وتقيمون معي تكونون فأنتم ذكر،
بالحضور؛ لهم نرسل فقال: مرص، عن غايبون املهدي والشيخ البكري والشيخ الرشقاوي

للحضور. يستعجلونهم السعاة مع إليهم وأرسلوها الباشا من أوراًقا لهم فكتبوا
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من واثنان املتعممني، من اثنان ليلة كل يف بالقلعة عنده يبيت أن عىل اتفقوا ثم
إىل الباقية والعسكر الدالة يذهب بأن وأمر بالرضبخانة مكانًا لهم وأعدوا الوجاقلية،

وجبخانة. مدافع وأخذوا والجيزة، ُطرا ناحية
الدالتية يجرس فلم عساكرهم ومعهم طرا، ناحية إىل باشا وحسن عيل محمد ووصل

ممانعتهم. عىل
العاليف طلب يف جينا إنما يقول: إليهم أرسل أنه منها كيًدا، عيل محمد لهم وكاد
وجه فال كذلك األمر كان إذا لبعضهم: الدالتية فقال معاندين، وال مخالفني ولسنا
الدالتية ورجع عساكرهم طوايف من الكثري ودخل طريقهم، من وأخلوا لهم للتعرض
األرنؤدي، بك وعمر الباشا كتخدا ونزل واآلثار، العيني وقرص الطني بدير أماكنهم إىل
تمنعون كنتم وإذا ، تعدٍّ وال خالف عندهم يكن لم القوم إن فقالوا: الدالتية مع فتكلما
عاليفنا، طلبنا ثم زمنًا خدمناكم إذا معنا تفعلون فكذلك حقه يطلب من وتحاربون
أخرى، بعد طايفة يوم كل يف أوليك دخول وتتابع األرنؤدي بك وعمر الكتخدا فرجع

والبيوت. الدور وسكنوا
عيل محمد عىل وسلما األسودان، باشا وقابجي أغا سعيد إليهم ذهب األربع يوم ويف

رجعا. ثم باشا وحسن
باألزبكية، بيته إىل وذهب العرص بعد عيل محمد دخل عرشه تاسع الجمعة يوم ويف
السقايني وِجمال والبغال الحمري وأخذوا طوايفهم، ودخلت صبحها يف باشا حسن ودخل
وفتحوا مساكنهم من وأخرجوهم السكان وأزعجوا البيوت ودخلوا متاعهم عليها وحملوا
الذهاب من والوجاقلية املشايخ الباشا ومنع باألسواق، أخالطهم وكثرت املسدودة، البيوت
محمد وأخذ والتوحش، واللقلقة القلقلة عىل األمر واستمر عليه، والسالم عيل محمد إىل

وخلعه. باشا أحمد عىل التدبري يف عيل

(١٢٢٠ (سنة الخري صفر شهر

الصلح، إجرا يف ومجتهد ساٍع أغا وسعيد عليه، هو ما عىل واألمر األربع، بيوم استهل
كل يف املشايخ من ويطلع باشا، حسن وإىل عيل محمد إىل وتارة الباشا إىل تارة ويركب
لذلك يعقل ولم الصباح، يف وينزلون الرضب دار يف بمكان يبيتون الوجاقلية من اتنان ليلة
بعًضا. بعضهم ويقتلون الطرقات، يف العسكر أفراد بني التشاحن يقع وقت كل ويف معنى،
وطلب وردان، جهة إىل وذهب الجيزة خلف من ومر البواب كاشف سليمان وحرض
العربان من كثرية عدة ومعه املنوفية بر إىل خازنداره وعدى والكلف، البالد من األموال
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أجرانهم، وحرقوا ونهبوهم رضبوهم البالد من عىصعليهم ومن البالد، من األموال بطلب
خارج. إىل الخروج عىل يقدر ال منوف داخل املنوفية وكاشف

وعربانه طوايفه وانترشت امللق، صري أبو ناحية إىل األلفي بك محمد أيًضا وحرض
املدينة داخل املختلفة وأجناسهم العسكر بأخالط مشحونة ومرص الجيزة، بإقليم
يأكلون الطني ودير واآلثار العيني وقرص القديمة مرص جهة والدالتية وخارجها،
ويخطفون معهم ما ويأخذون واملارين، الفالحني مع يجدونه ما ويخطفون الزروعات،

االختيارية. الرجال يف ويلوطون بل واألوالد، النسا
يشكون األزهر الجامع جهة إىل ورجاًال نسا القديمة مرص سكان حرض أوله ويف
مساكنهم من أخرجوهم قد الدالتية أن ويخربون الدالتية، أفعال من ويستغيثون
أيًضا النسا ومنعوا بل ومتاعهم، ثيابهم يأخذون يرتكوهم ولم عنهم، قهًرا وأوطانهم
الصورة، هذه عىل وحرضوا الحيطان، من ونط تسلق من إال منهم خلص وما عندهم،
من بالخروج للدالتية خطابًا فرمانًا فكتب أمرهم؛ يف وخاطبوه الباشا إىل املشايخ فركب

ذلك. يسمعوا ولم يمتثلوا فلم أصحابها، إىل وتركها الدور
ثم أيام ثالثة مقيمون إنهم فقال: بعصيانهم وأخربوه تانيًا الباشا وخوطب
باألزهر، الخميس يوم صبحها يف املشايخ فاجتمع والجمع، الضجيج وزاد يسافرون،
ويأمرون باألسواق، يرصخون الصغار األوالد من رسية وخرجت الدروس قراة وتركوا
فأرسل بذلك، الباشا إىل الخرب ووصل ضجة بالبلدة وحصل الحوانيت، بغلق الناس

أحًدا. به يجد فلم األزهر إىل كتخداه
فيهم، مستمر وفشل نفسانية ألغراض بيوتهم إىل الظهر بعد انتقلوا املشايخ وكان

الرشقاوي. الشيخ بيت إىل ذهب أحًدا يَر لم فلما
ويف وانرصف، قام ثم وأوهموه، فكلموه وخالفه أفندي عمر السيد هناك وحرض

وشتموه. وسبوه بالحجارة األوالد رجمه خروجه حال
إىل الحضور تاركون واملشايخ عارشه، الجمعة يوم إىل السكوت عىل األمر وبقي
طلوع وبطل دايران، والوسوسة واللغط مغلوقة، والدكاكني األسواق وغالب األزهر،

بالقلعة. ومبيتهم والوجاقلية املشايخ
ورد أنه وذلك أغا؛ سعيد بيت ودخل القلعة من باشا أحمد نزل اليوم ذلك ويف
القلعة، طلوع من فامتنع جدة، بوالية عيل ملحمد تقليد يده وعىل إسالمبول من قاصد

هناك. عيل محمد ويخلع أغا سعيد بيت إىل ينزل الباشا أن عىل االتفاق فوقع
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وتقلد بك، عابدي وأخوه باشا وحسن عيل محمد وحرض هناك، الباشا حرض فلما
العسكر عليه ثارت الركوب، يريد وخرج وقاووًقا فروة ولبس جدة والية باشا عيل محمد
باألزبكية، داره إىل وذهب هو وركب عندكم، الباشا هو ها لهم: فقال العلوفة، منه وطلبوا

الطريق. بطول الذهب وينثر يفرق وصار
الغروب، بعد إىل يزل فلم الركوب، من ومنعوه باشا أحمد إىل ساروا العسكر إن ثم
حبسه، املدينة يف وأُشيع داره، إىل باشا حسن مع ذهب ثم ووعدهم، باشا حسن فالطفهم
القلعة إىل ثانيًا طلع أنه تبنيَّ السبت يوم النهار طلع فلما مرسورين، وباتوا الناس وفرح

ثانيًا. الناس فاغتمَّ بك عابدي صحبته وطلع الليل، آخر يف
وأُشيع كيس، ألفي الجوهري وجرجس املحروقي ابن من الباشا طلب اليوم ذلك ويف
الفرنساوية. قوايم بموجب األمالك أجرة وطلب البلد، أهل عىل فردة عمل عىل عازم أنه
وربطوا دورها، وعىل عليها واستولوا ودخلوها قليوب، إىل وذهبوا الدالة ركب وفيه
يطلبونها دراهم الدور عىل وعملوا والكلف، النفقات أهلها من وطلبوا أجرانها عىل خيولهم
وحبسوا قرش، ماية يوم كل الشواربي البلد شيخ دار عىل وقرروا يوم، كل يف منهم
ذلك عىل واستمروا بذلك، الخرب إليه فوصل بمرص الشواربي وكان الخروج، عن حريمهم

بينهم. فيما يبيعونهم وصاروا واألوالد، والبنات النسا أخذوا حتى
يقبضونها، فصاروا البالد عىل الكلف لهم وقرر عيل محمد إليهم أرسل أيام وبعد
عليهم فامتنعت الغيط، أبو لها يقال بلدة إىل وأرسلوا ونهبوه، رضبوه عليهم عىص ومن
فُقتل وحاربوهم؛ عليهم فركبوا للقرية، املقابلة بالجزيرة متاعهم ودفنوا أهلها وخرج
خباياهم عىل الفالحني من الناس بعض ودلَّهم شخص، ماية عن زيادة الفالحني من
له، رشيك ال وحده هلل واألمر كثرية، أشيا وكانت واستخرجوها إليها فذهبوا بالجزيرة،

مغلوقة. والدكاكني األسواق وغالب األزهر، إىل الحضور تاركون واملشايخ
األزهر نواحي إىل األغا فحرض بالقلعة، ومبيتهم والوجاقلية املشايخ طلوع وبطل
وهو األمان من حصل يش وأي الناس: فقال العرص، يف الدكاكني وفتح باألمان ونادى
وَمْرج. َهْرج يف وباتوا غرامات؟ عليهم ويعمل مساكنهم أجر ويأخذ الفقرا سلب يريد

به واجتمع القايض، بيت إىل املشايخ ركب عرشه تاني األحد يوم أصبح فلما
ورصخوا بالناس، واملقعد الحوش امتال حتى واألطفال والعامة املتعممني من الكثري
ومنهم لطيف، يا يقول: َمن األوالد وِمن الظالم، الباشا هذا وبني بيننا هللا ُع َرشْ بقولهم:
الوكيل ونعم هللا حسبنا يقول: من ومنهم العثميل، أهلك متجيل يا رب يا يقول: من
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الرشع، ملجلس الدولة يف املتكلمني بإحضار يرسل أن القايض من وطلبوا ذلك، وغري
كتخدا، أغاقبي وعثمان تاريخه، قبل حرض الذي أغا وبشري الوكيل، أغا سعيد إىل فأرسل
ففعلوا باملطلوبات عرضحال كتابة عىل واتفقوا فحرضالجميع والشمعدانجي، والدفرتدار
مساكنهم، من وإخراجهم للناس، منهم واإليذا العسكر طوايف تعدي فيه وذكروا ذلك،
الناس ومصادرة املبارشين طرق وحق املعجل، املريي مال وقبض والفرد واملظالم

يوم. تاني يف الجواب برد ووعدوه وأخذوه ذلك، وغري الكاذبة بالدعاوى
ويطلب االمتثال، ويظهر الجواب فيها القايضيرفق إىل مراسلة أرسل الليلة تلك ويف
بها حرض التذكرة وصلته فلما مشورة، معهم ليعمل العلما مع الغد من إليه حضوره
عىل وغلب إليه، التوجه عدم عىل اتفقوا ثم الذهاب يف واستشاروا أفندي، عمر السيد إىل
أعد كان أنه أخربهم َمن ذلك بعد حرض ألنه آخر؛ يش عزمه ويف خديعة منه أنها ظنهم
ذلك. بعد عوتب لو إن العسكر ألوباش الفعل ذلك وينسب الطريق، يف الغتيالهم أشخاًصا
الكثري اجتمع وكذلك القايض، ببيت اجتمعوا صفر) ٢٠) االتنني يوم أصبحوا فلما
سعيد أيًضا إليهم وحرض بابيه، وقفلوا القايض، بيت إىل الدخول من فمنعوهم العامة من
الباشا هذا نريد ال إنا له: وقالوا عيل محمد إىل وذهبوا الجميع وركب والجماعة، أغا
ال له: قالوا واليًا؟ يكون تريدونه وَمن فقال: الوالية، من عزله من بد وال علينا، حاكًما
أوًال فامتنع والخري، العدالة من فيك نتوسمه ملا برشوطنا علينا واليًا وتكون بك إال نرىض

قفطان. وعليه كرًكا له وأحرضوا ريض ثم
بذلك ونادوا العرص، وقت وذلك له، فألبساه الرشقاوي والشيخ عمر السيد إليه وقام

املدينة. يف الليلة تلك يف
أُعزل فال السلطان؛ طرف من ُمَوىلٍّ إني فقال: بذلك، الخرب باشا أحمد إىل وأرسلوا

السلطنة. من بأمر إال القلعة من أنزل وال الفالحني، بأمر
العامة، من الغفري الجم ومعهم املشايخ فركب أيًضا، وتجمعوا الناس وأصبح
مرص إىل الباشا وأرسل ملوها، حتى األزبكية بركة إىل وذهبوا والِعِيصُّ األسلحة وبأيديهم
الرملية، عرصة من غالًال وأخذ والجبخانة، والذخرية البقسماط من جماًال فحمل العتيقة

بالقلعة. الباشا عند ببوالق الساكن األرنؤدي بك عمر وطلع
قوش أغا وصالح بك عمر إىل مراسلة كتبوا واملشايخ باشا عيل محمد إن ثم
عزل من الجمهور رأي عليه اجتمع ما لهما يذكرون املخلوع باشا ألحمد املعضدين
وخراب العظيم الفساد من ذلك عىل يرتتب ملا وعنادهم؛ مخالفتهم ينبغي وال الباشا،
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يوم يف املشايخ فاجتمع ذلك، يف رشعيٍّا سنًدا أرونا الجواب: يف يقوالن فأرسال اإلقليم،
إليهم، وأرسلوه املفتون عليه وكتب سؤاًال ونظموا القايض، ببيت عرشه سادس الخميس
إىل بثيابهم الباشا أتباع من كثري ونزل وعنادهم، خالفهم عىل واستمروا ذلك يتعقلوا فلم
لصالح املغرضون األرنؤد طوايف إال معه يبَق ولم الينكجرية، طايفة عنه وانحل املدينة،

أغا. وعمر قوش أغا
جهة وانترشوا وعربانه أُمراه من معه ومن األلفي بك محمد حرض األيام هذه ويف
األسود، الجرس إىل أتباعه وانترشت األهرام، قرب باملنصورية األلفي واستقر الجيزة،
جهة له يطلب باشا عيل ومحمد الرشقاوي والشيخ أفندي عمر السيد إىل مكاتبة وأرسل
تسكن حتى ويتأنى فيها، يرتاح جهة له يختار بأن له فكتبوا وأتباعه، هو فيها يستقر
وعدم والعناد الخالف عىل معه ومن املخلوع باشا أحمد واستمر بمرص، القايمة الفتنة

ني. والَّ الذي السلطان من أمر يأتيني حتى أنزل ال ويقول: القلعة، من النزول
جامكية لهم بالقلعة عنده الذين العسكر أن فيها يذكر القايض إىل تذكرة وأرسل
سنة املظالم ورفع الجهات مال عىل محولني كانوا وأنهم املاضية، املدة يف منكرسة
حني إىل ومصاريف خرًجا ولهم لنا وتعينوا وترسلونها فتقبضونها معجًال، تاريخه
فإننا الرعية عىل خراب أو رضر بالقلعة إقامتنا يف وليس الدولة، من جواب حضور
الزمة فإنها املحولة، الجامكية من كان ما أما بقوله: القايض فأجابه رضارهم، نريد ال
عدم من ذكرتموه ما قبيل ومن السابقة، املدة يف قبضتموها التي املدة إيراد من عليكم
األربعني نحو تاريخه يوم حرض فإنه الرضر؛ عني هو بالقلعة إقامتكم فإن الرعية، رضر
الجمهور، هذا قيام دفع يمكننا فال محاربتكم، أو نزولكم وطالبون باملحكمة نفس ألف

األول. الجواب بمعنى فأجابوه والسالم، وبينكم بيننا املراسالت آخر وهذا
وركب واالستعداد، االجتماع عىل الناس وحرض النقيب أفندي عمر السيد واجتهد
والوجاقلية، والعامة املشايخ من الكثري ومعهم باشا عيل محمد بيت إىل واملشايخ هو
ويرسحون والحارات الشوارع يف بالليل السهر والزموا والنبابيت، والِعِيصِّ باألسلحة والكل

السور. وجهات والنواحي بالجهات ويطوفون املشاعل، ومعهم وطوايف أحزابًا
الرملية جهات يف عساكره باشا عيل محمد فأرسل القلعة، محارصة عىل اتفقوا ثم
بيت وناحية الصلبية وطريق والحرصية القرافة باب مثل: النافذة والطرق والحطابة
وذلك الجهات، تلك يف متاريس وعملوا حسن، والسلطان باملحمودية وجلسوا آقربدى،
األبواب القلعة أهل وأغلق القلعة، من ينزل ومن يطلع من ومنعوا عرشه، تاسع يف
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منارة عىل وصعدوا بالبنادق، ويرتامون بالكالم بعًضا بعضهم يبكت األسوار عىل ووقفوا
القلعة. إىل منها يرمون حسن السلطان

كثري جمع ومعهم واملشايخ، أفندي عمر السيد ركب عرشينه تاني األربع يوم ويف
والقرافة والعصب العامة من الكثري الجمع حرض ركوبهم وبعد األزبكية، إىل الناس من
بهم غصت حتى والبيارق الطبول ومعهم الجهات، وجميع والصليبة والحطابة والرملية
وخرج باملشايخ، ولحقوا األزبكية إىل رجعوا ثم األزهر، الجامع جهات إىل فحرضوا األزقة،

باشا. طاهر أخي بك حسن إىل وذهبوا باشا عيل محمد عند من املشايخ
من عدة والعشا املغرب بني فنزل الجمعة، ليلة إىل ذلك عىل الحال واستمر رجعوا ثم
عليهم فتتابعوا املتاريس عىل الهجوم وأرادوا بالرملية، القلعة باب وفتحوا كبرية العسكر
صوت الناس سمع وعندما رجعوا، ثم األخرية العشا بعد إىل يرتامون يزالوا فلم بالرمي،

القلعة. إىل املذكورين رجوع بعد عادوا ثم املتاريس، جهات إىل أرساًال ذهبوا الرمي
أجناسهم؛ من بالقلعة من يراعون األرنؤد من معه ومن طاهر باشا وحسن ذلك كل

منهم. غالبهم ألن
القلعة، إىل باشا حسن أخو بك عابدي طلع عرشينه رابع الجمعة يوم كان فلما
وبات الغد، من الباشا نزول وأُشيع بها من وتفرق املتاريس برفع وأمروا بك عمر ونزل

والحرية. والرسوح التجمع من عليه هم ما عىل وهم السبت ليلة ذلك عىل الناس
مرجوش، بناحية السجمان العسكر من ثالثة مر صفر) ٢٥) السبت يوم صبح ويف
منهم ففر أخذه فأرادوا قهوة، ليشرتي خرج الالونجية من حماميٍّا غالًما فصادفوا
النحاسني إىل فوصلوا الناس فتبعهم الحنفي، مصالة يف وذلك وقتلوه، برصاصة فرضبوه
وجوههم يف فأغلقوا الحسيني، املشهد جهة الخلوصإىل وأرادوا الخلييل، خان عىل وعطفوا
ناحية إىل القبو من وخرجوا آخر، وجرحوا شخًصا فقتلوا لهم املتبعني عىل فرضبوا البوابة
الناس فاجتمع الشرباوي، وكالة ربع إىل فطلعوا البارود من معهم ما وفرغ الصنادقية،
النار. إىل أرواحهم وذهبت الناس فقتلهم الهروب يريدون فنزلوا الربع، باب وكرسوا

بك حسن بيت إىل وذهب الناس، من قلة يف أفندي عمر السيد ركب اليوم ذلك ويف
عمر السيد وبني بينه فوقع القلعة، من نزل الذي بك عمر هناك وكان باشا، طاهر أخي
عليكم؟ السلطان ه والَّ من تعزلون كيف قال: ما جملة ومن طويلة، الكالم يف مناقشة
أولو له: فقال ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا تعاىل: هللا قال وقد
قديم من العادة وجرت ظالم، رجل وهذا العادل، والسلطان الرشيعة وحملة العلما األمر
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سار إذا والسلطان الخليفة حتى زمان، من يش وهذا الوالة، يعزلون البلد أهل أن الزمان
املاء عنا وتمنعون تحرصوننا وكيف قال: ثم ويخلعونه، يعزلونه فإنهم بالجور فيهم
والقايض الُعلما أفتى قد نعم، قال: ذلك؟ معنا تفعلوا حتى كفرة نحن وتقاتلوننا، واألكل
كان إذا فقال: كافر، هذا القايض إن فقال: عصاة، ألنكم ومحاربتكم؛ قتالكم بجواز
الحق. عن يميل ال رشعي رجل إنه ذلك، من هللا وحاشاه بكم؟! فكيف كافًرا، قاضيكم
يتحوَّل فلم ذلك، مثل يف السادات الشيخ وخاطبه ذلك عىل املجلس وانفصل
بالليل، وطوافهم وسهرهم الناس اجتماع من مستمر واألمر هذا والعناد، الخالف عن
يستدين أو ملبوسه يبيع كان العامة من الفقري أن حتى والنبابيت، األسلحة واتخاذهم

وغريه. الرشق نواحي من كثرية عربان وحرضت سالًحا، به ويشرتي
والعدد باألسلحة الناس وأمامه الوجاقلية، وصحبته عمر السيد ركب االتنني يوم ويف
وازدحام؛ جلبة ولهم بيارق ومعهم ا، جدٍّ كثري يش واملغاربة الخلييل خان وأهل واألجناد،
إىل بك عمر رجوع عىل األمر وانفصل األزهر، جهة وآخرهم باملوسكي أولهم كان بحيث
والزاد املاء من واحتياجهم ذخريتهم وعبوا أشغالهم، قضوا أن بعد عابدي ونزول القلعة
وتبنيَّ األمان، طلب عىل أرشفوا كانوا وقد املذكورة، أيام الثالثة مدة يف ونهاًرا ليًال والغنم

والخديعة. املكر باب من ذلك فعلوا إنما أنهم
من أشخاص ونزل القلعة، إىل املغرضون وصعد املحارصة، إعادة عىل الحال واتفق
بالقلعة اإلحاطة أسباب يف وأخذ منزله إىل عمر السيد ورجع إليهم، البلد ألهل املغرضني
الفعلة وجمعوا بذلك، صبحها يف االهتمام ووقع التالت ليلة العشا بعد وذلك كاألول،
وأصعدوا الجبل، إىل وغريهم والعرب العسكر من طايفة طلوع يف ورشعوا والعربجية
يوم كل يف وتنزل تطلع املاء وروايا والخبز االحتياجات لنقل ِجمال عدة ورتبوا مدافع

ذلك. وغري والقهاوي والكعك الخبز باعة من الكثري إليهم وطلع مرتني،

(١٢٢٠ الخميس(سنة بيوم استهل األول ربيع شهر

ليلة ويف األخطاط، ساير يف بالليل وسهرهم الناس تجمع من مستمر ذلك عىل واألمر
عندي لكم ليس لهم: فقال عيل، محمد من العلوفة وطلبوا العسكر تحرك سادسه التالت
يمتثلوا فلم منه، عاليفكم وتأخذوا ونحاسبه، القلعة من باشا أحمد ينزل حتى علوفة
وترتسوا الرعية من جماعة فذهب وذهبوا، فتفرقوا القلعة حوايل التي املتاريس وتركوا

مواضعهم. يف
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وقت املظفر بناحية الساكنني العسكر من طايفة حرضت تامنه الخميس ليلة ويف
عمايم وخطفوا غفلة، حني عىل والرعية األجناد من باملتاريس من عىل ورضبوا الغروب،
إليهم وحرضوا فاجتمعوا الرملية أهل فتسامع به وجلسوا املرتاس، عن وأجلوهم وأسلحة
وانحاز أنفاًرا، منهم وقتلوا عليهم وهجموا جودة، وإسماعيل الخرضي حجاج وكبريهم
ثم وأخرجهم، عنهم ودافع كتخدا الفقار ذو فحرض عليهم، فأغلقوها الوكالة إىل باقيهم

الجهة. تلك من بالهروب وأمرهم عيل محمد إىل أرسل
األمري قنطرة بناحية وآخر املظفر، بناحية شخًصا العسكر قتل الجمعة يوم ويف

حسني.
أنفار بعض وقتلوا قبايح، العسكر أفراد بعض من حصل عارشه السبت يوم ويف

أيًضا. منهم وقتلوا منهم أشخاص عىل أيًضا العامة وقبض وبغلني، وِحَمارين
طايفة أيًضا وحرض الخرق بباب إسكندر سبيل وملكوا األرنؤد من طايفة وحرض
فهرب البيت باب عند الواقفون الحرس فيهم فقام النقيب، أفندي عمر السيد ببيت
وكرشات، هوزعات الناس يف ووقع فحجزوهم البعض منهم ودخل خيالة، طايفة منهم
يقول: املنادي وأمامه فمر باملناداة، األفندي وأمر املحتسب نجاتي أغا حسن أحرض ثم
وأسلحتهم، حذرهم يأخذوا بأن الرعايا لجميع والُعلما األفندي عمر السيد رسم حسبما
وإال بمثلها، قابلوه بأذية عسكري لهم تعرض وإذا وأخطاطهم أماكنهم يف ويحرتسوا

ذلك. تركوا ثم األخطاط روس يف متاريس يعملون الناس وأخذ له، يتعرضوا فال
شخص أيًضا ومعه ذلك، بمثل ونادى عيل محمد طرف من شخص أيًضا وحرض

ذلك. بمعنى بالرتكي ينادي
املخلوع باشا أحمد أرسله فرمان ومعه ليًال عيل محمد حرضكتخدا املاضية الليلة ويف
السلطنة، لعرض صيانة معاونته عليهم يجب أنه لهم ويذكر للحضور، يطلبهم الدالة إىل
والرشب. األكل عنه ومانعون محارصونه الفالحني وأن الدين، وناموس لناموسها وإقامة
إىل عيل محمد وأرسله عيل، محمد إىل أرسلوه بقليوب إليهم الفرمان ذلك وصل فلما

النقيب. أفندي مكرم عمر السيد
ودخلوا العسكر بعض وتعدى مناوشات، أيًضا وقعت عرشه حادي األحد ويف
منهم فترتس وغريهم املغاربة طايفة عليهم فخرجت العقادين، إىل ووصلوا زويلة باب
السيد فأخذهم أنفار، العرشة نحو عىل وقبضوا به فحرصوهم الفكهاني، بجامع جماعة
وطلبهم بك وحرضعابدي أنفار، بعض الفريقني من وُقتل العامة عنهم ودافع املحروقي،

ورجع. إليه فسلموهم
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منهم أنفاًرا يطلبون الرملية جهة إىل العسكر من جماعة ذهب أيًضا الليلة تلك ويف
من امرأة فذهبت عندهم، وحبسوهم سالحهم الرملية أهل فأخذ الناحية، بتلك ساكنني
فيهم يسلموا فلم وطلبوهم النهار أواخر طايفة منهم فحرض فأخربتهم، بهم املتزوجات

العسكر. ورجع أنفار بينهم وُقتل الصليبة، جهة إىل وهزموهم وحاربوهم
الصاحب الفريقني كال يعرف فال البلد، أهل عىل أمرها واشتبه القضية واختلطت
يتشابك وتارة معهم، البلد أهل وكذلك البلد، أهل مع العسكر يتشابك فتارة العدو، من
بني وقع وإذا بعًضا، بعضهم يساعد الفريقان وتارة بالقلعة، الكاينني مع منهم فرقة
ومنهم بهم، البلد أوالد وأغروا بالقلعة، من فرح العسكر مع الرميلة بنواحي الكاينني
الفالحني، ارضبوا وبالعربي: بلسانهم لهم ويقولون البلد، أوالد عىل العسكر يُغري من
منحرفة. معوجة وطباع مختلفة أوباش بني مشكلة قضية فهي وبالجملة ذلك، ونحو

أحد. بها يشعر ولم الرشيف املولد ليايل ومضت
ثم وسافروا وكساوي، خلًعا باشا عيل محمد عليهم فخلع الدالة كبار حرض وفيه
العرب؛ من معهم ومن وأتباعه األلفي محاربة إىل الذهاب يريدون قليوب من ارتحلوا
فساروا نظريه، يتقدم ولم بمثله يُسمع لم ما األموال ونهب البالد نهب يف أفحشوا فإنهم
ولم واألوالد، النسا يف ويفسقون ويقتلون وينهبون الكلف يأخذون والقرى البالد عىل

إليه. وجهوا ما إىل يذهبوا
بيت إىل الجوهري وجرجس عيل محمد كتخدا حرض عرشه رابع األربع ليلة ويف
أمر عىل وتشاوروا والقايض، األمري والشيخ الرشقاوي الشيخ أيًضا وحرض عمر، السيد
أخذ فإنه القديمة، مرص جهة الذي السلحدار باشا عيل وأما باشا، عيل محمد رآه ورأي
يراسل وصار بعاليفهم ووعدهم منهم، كثري إليه وانضم وفتنتهم، العسكر استمالة يف
اليسار عرب من فتحوه صغري باب من الِجمال عىل والذخرية والسكر واللحم الخبز إليه

داخل. من
يصنعها، مكيدة عىل السلحدار باشا عيل رأي أجمع أول) ربيع ١٧) السبت ليلة ويف
مخدومه إىل وأرسل الصليبة، جهة من املتاريس عىل ويهجم معه فيمن يركب أنه وهو
والقنابر املدافع برمي القلعة من هو يساعده الناحية تلك من هجم إذا وأنه بذلك يُعلمه
أغا وسليمان أغا رجب وكتب مكروه، ما لهم ويتم الناس فتنزعج واملتاريس، البلد عىل
أفندي عمر للسيد خطابًا عندهما من تذكرة — املذكور باشا عيل عسكر كبريا وهما —
يف ويسعيان القلعة، جهة إىل الحضور يريدان أنهما مضمونها املشايخ، وباقي النقيب
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يرسلون أنهم املخاطبني من ويلتمسان الفتنة، وتسكني للفريقني الراحة فيه يكون أمر
لهما. يتعرضون وال طريًقا لهما يخلوا بأن العامة من باملتاريس من إىل

حضور قبل الفجر بعد االتفاق بذلك أخربه َمن النقيب أفندي عمر السيد إىل فحرض
وانتظروا فاستعدوا، وحذرهم وأيقظهم والجهات بالنواحي من إىل فأرسل التذكرة،
الواصلة الذخرية تحمل التي الِجمال فرأوا القرافة ناحية إىل فنظروا النواحي، وراقبوا
فخرج َجمًال، ستون وعدتهم والعسكر الخدم من أنفار ومعها القلعة، إىل باشا عيل من
منهم وأخذوا وحاربوهم فرضبوهم الرميلة، أهايل من معه ومن الخرضي حجاج عليهم
وبروس بهم وحرضوا ثالثة عىل وقبضوا العسكر، من شخصني وقتلوا الِجمال تلك

اآلخرين. بقتل فأمر باشا عيل محمد إىل فأرسلهم عمر، السيد بيت إىل املقتولني
محمد وبيت البلد، عىل والقنابر باملدافع رموا فعندها ذلك، بالقلعة من رأى فلما
الظهر، بعد إىل النهار أول من الرمي يراسلون يزالوا ولم األزهر، وجهة باشا وحسن عيل
رموا ثم السابقة، وحروبهم الفرنسيس أيام من ألفوه ملا ذلك من البلد أهل ينزعج فلم
من شيٍّا عليهم يرموا ولم أحد يُِجبْهم فلم الليل، من ساعة سادس إىل العشا من كذلك

لذلك. استعدادهم مع الجبل
االتنني. ويوم االتنني ليلة وكذلك النهار بطول الرمي فراسلوا األحد يوم وأصبحوا
بعري كل عىل املاء، قرب تحمل َجمًال عرش أربعة الجبل إىل يطلع ليلة كل ويف وهذا
جبخانة وأصعدوا يوم، كل يف نقلتني جمال، ثالثة عىل خبز أقفاص وستة ِقرب، أربع
ويوم التالت ليلة ذلك واستمر قليًال، رضبًا اليوم ذلك يف عليهم ورضبوا وقنابر وجلًال
عىل وباتوا القليل، الرضر مع أماكن عدة يف وجلل قنابر وسقطت الرمي فأكثروا التالت،
الليلة تلك الرمي وبطل النهار، آخر إىل ويومه الخميس وليلة ويومه األربع ليلة ذلك

الجمعة. لليلة احرتاًما ذلك تركوا إنهم الناس: فقال
فيه وأوقدوا الجبل باب وحرقوا ليًال األطارف أهل من جماعة حرض الليلة تلك ويف
من فتنبه مدافع، عليهم فرضبوا الخروج يريدون القلعة أهل أن الجبل أهل فظن النار،
القضية بالجبل من تحقق فلما الرصاص، ورضبوا الجبل، باب جهة إىل وأرسعوا بالقلعة
من ورجع الحقيقة، يعلموا فلم الرصاص رضب كثرة الناس وتسامع أيًضا، عليهم رموا

األمر. ظهر النهار طلع فلما طايل، غري من الباب إىل أتى
صنعوها ساللم عىل القلعاوية العسكر من جماعة تسلق الظهر بعد التاني اليوم ويف
فتنبه العرشين، نحو وهم والرشب، األكل من يش ألخذ املحجر جهة إىل ونزلوا حبال، من

175



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وِقرب والدقيق الخبز من الدور أهل من أخذوه ما وأخذوا بالخطة، واجتمعوا لهم الناس
أتوا. حيث من وصعدوا املاء،

عىل واستمروا السبت، وليلة الجمعة يوم عرص من والقنابر باملدافع الرمي وأعادوا
وبعدوا الناس من كثري وخرج الدور، أبنية من وبعٌض حيطان ذلك بسبب وسقط ذلك،
واألطارف، الحسينية ناحية إىل وذهبوا — األزهر جهة وخصوًصا — الرضب جهات عن

أوطانهم. من وانزعجوا وبوالق، النواحي تلك إىل هاربات النسا وخرجت
بإرسال عليه وأشار عمر، السيد إىل باشا عيل محمد كتخدا أرسل األحد يوم ويف
الكبري املدفع لرفع الليمون بقنطرة التي الفرنساوية قلعة ناحية إىل والشيالني العتالني
واألبقار الرجال فجمعوا بذلك، يتقيدون اإلنكليز من أشخاًصا وأرسلوا هناك، الذي
الوزير باب عند وضعه يريدون الربقية، باب من وأخرجوه وأحرضوه هناك إىل وذهبوا

يومني. جره يف واستمروا القلعة، برج عىل به لريموا السيل؛ مجرى حيث
الحطابة، جهة صهريج من املاء أخذ أشخاصيريدون ستة أيًضا نزل اليوم ذلك ويف

نزلوا. حيث من وطلعوا فهربوا املترتسني ِمن هناك َمن عليهم فرضب
وَمن الجبل، أعىل من أيًضا ورضبوا به، ورضبوا املذكور املدفع نصبوا التالت ليلة ويف
واآلالت الكبار والبنبات والقنابر باملدافع الرضب يواصلون البلد عىل يرضبون بالقلعة
وأصيب الليلة، تلك الرمي فسكن األخرى الجمعة ليلة إىل ذلك عىل واستمروا املحرقة،
فبلغ البنبات بعض ووزن قتلتهم، أشخاًصا وأصابت واألبنية، والحيطان الدور من كثري

قنطارين. فيها بما وزنها

(١٢٢٠ (سنة الثاني ربيع شهر

بورود إسكندرية ثغر من أخبار وردت فيه ،(١٨٠٥ يوليو (أول الجمعة بيوم استهل
وعىل بك، إبراهيم كتخدا رضوان ببيت بمرص سابًقا كان الذي أغا صالح وهو قابجي،
وعملوا اليوم، ذلك بطول ورمحوا وفرحوا الناس، يف ضجة فحصلت بالراحة، جوابات يده
بنادق ورضبوا النواحي، ساير يف سواريخ ورموا السبت، ليلة هي التي الليلة تلك شنًكا
األبواب. أبراج عىل التي واملدافع النرص، وباب الفتوح باب وخارج باألزبكية وقرابني

مرض قلوبهم يف الذين العساكر أن ظنوا القديمة بمرص ومن بالقلعة من سمع وملا
معه ومن باشا عيل وحرض والبنب، باملدافع القلعة من فرموا البلد، أهل مع تحاربوا
وترتسوا اليسار عرب جهة العسكر من طايفة القلعة من ونزل القديمة، مرص جهة من
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وتحاربوا عيل، محمد عسكر من معهم ومن الرملية وأهل حجاج عليهم فاجتمع هناك،
من وكذلك البلد، أهل وعىل محاربيهم عىل القلعة من ورضبوا والواصلني املترتسني مع

والسواريخ. املدافع القلعة عىل يرضبون بالذنجرية ومن بالجبل
فرضبوا الكبري املدفع فوهة سد وأرادوا الذنجرية، عىل وهجموا طايفة أيًضا ونزل
عمر، السيد إىل وأحرضوهما وروسهما سالحهما وأخذوا آخر، ومعه كبريهم وُقتل عليهم
املستغربات، من عجيب هو ما ناحية كل من النار رضب من الليلة تلك بالبلدة وحصل
والسواريخ، واملدافع بالبنب القلعة عىل الجبل من الرضب وصار بالحرب الشنك واختلط
بعضهم مع واملحاربني القلعة عىل ومنها الذنجرية وعىل البلد عىل القلعة من وكذلك
ورضبوا والنواحي، باألخطاط والعامة الناس واجتماع جهة، كل من والشنك البعض
عليه هم الذي الحال عىل وأصبحوا الغرايب، من ليلة وكانت ونقرزانات ومزامري طبوًال

والبنب. باملدافع الرمي من
وصحبتهم أغا، صالح ملالقاة وغريهم الوجاقلية من أنفار سافرت األحد يوم ويف
عىل اتفقوا كانوا وقد لخفارته، مركب يف باشا عيل محمد أرسلها العسكر من طايفة
عثمان والسيد باشجاويش أفندي عمر السيد وأرسل ذلك، بطل ثم املتعممني بعض سفر

باشا. أودة وأحمد وبكباش املطييل عمر والخواجه عيل محمد وسلحدار البكري
ملالقاته العامة من كثري فخرج ليًال، بوالق إىل القابجي وصول أُشيع التالت ليلة ويف
ولم النهار بطول الرج ذلك عىل واستمروا عليه، للفرجة األسواق يف وا واصطفُّ أفواًجا،
الرشوق وقت اليوم ذلك ويف رشيد، ثغر إىل وصل وأنه وصوله عدم تبنيَّ ثم أحد، يصل

درجات. أربع نحو األرض ت وارتجَّ عظيمة، زلزلة حصلت
الشيخ وابن الدواخيل، محمد السيد وهم: املتعممني، من جماعة سافر األربع يوم ويف
ويوم اليوم ذلك عىل الحال واستمر العرويس، الشيخ وابن الهيثمي، بدوي والشيخ األمري،
عدا ما األوقات غالب يف ونهاًرا ليًال والبنب املدافع رمي يبطل ولم والجمعة، الخميس

العرص. إىل ويومها الجمعة ليلة
وسار فوَّة بر إىل طلع وأنه قليوب، إىل القابجي بوصول الخرب وصل االتنني ليلة ويف
اجتمع ذلك أشيع فلما ملالقاته، ذهبوا كانوا الذين املشايخ اليوم ذلك وحرضيف هناك، من
خارج إىل والطبول والعدد باألسلحة وهم الليل آخر من وخرجوا العامة وطوايف الناس
وازدحموا والصبيان النسا وكذلك للفرجة، والسقايف بالشوارع ووقفوا النرص، باب
ونزال دمرداش زاوية إىل الوزير سلحدار وصحبته املذكور األغا ووصل زايًدا، ازدحاًما

وركبا. القهوة ورشبا فأكاله الفطور الطبجي إسماعيل لهما وعمل هناك،
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واملدافع والقرابني بالبنادق يرضبون وهم العامة من والغوغاء الطوايف وانجرت
ساعات. ثالث نحو مرورهم واستمر والفتوح، النرص باب سور أعىل من

وكثري والوجاقلية، كبرية العسكر من وطايفة األرنؤد وأكابر عيل محمد كتخدا وخرج
مثل: والجهات، والنواحي القديمة ومرص بوالق وأهايل العصب ريسا العاملني الُفقها من
والحطابة والرميلة والقرافتني الخليفة وخط والعطوف والحسينية الشعرية باب أهل
شيخ شمعة ابن وكذلك مسلول، سيف وبيده الخرضي حجاج وكبريهم والحبالة،
فلم القلعة، من نازلة والبنبات والقنابر واملدافع وزمور طبول ومعهم وخالفه، الجزارين
املشايخ وحرض باشا عيل محمد ببيت فنزلوا األزبكية، إىل وصلوا أن إىل سايرين يزالوا
سابًقا جدة وايل باشا عيل ملحمد الخطاب ومضمونه معه، الذي املرسوم وقروا واألعيان
أحمد وأن والرعية الُعلما بذلك ريض حيث أول، ربيع عرشين ابتدا من حاًال مرص ووايل
األمر يأتيه حتى واإلكرام باإلعزاز إسكندرية إىل يتوجه وأن مرص، عن معزول باشا

الواليات. بعض إىل بالتوجه
وسكن باألزبكية، حسن محمود الخواجا ببيت املذكور القابجي أغا صالح وسكن

املحروقي. بن محمد السيد عند السلحدار
واملغاربة البلد أوالد من العسكر من كثري جمع يف عمر السيد ركب التالت يوم ويف
حصة، عنده وجلس باشا عيل محمد عند إىل وذهب باألسلحة، والكل واألتراك، والصعايدة

ورجع. عليه وسلم أيًضا السلحدار إىل وذهب عليه، وسلم القابجي إىل وذهب
مع والذنجرية، الجبل من عليها الرمي أبطلوا وكذلك القلعة من الرمي بطل وفيه
َمن واستمرار إليهم الواصل ومنع الجهات، من القلعة حول واملتاريس املحارصة بقا
الدالة وأما واللوازم. املاء وِقرب للخبز، الحاملة الِجمال يوم كل يف إليهم ويطلع بالجبل،
إىل األلفي بك محمد ووصل البالد، من والكلف الِفرد وطلبوا عيل أبي بمحلة فاستقروا
كثرية. أياًما عليه ورضبوا عليها ورضب البلد فحارص عليه، فتمنعوا البحرية دمنهور

البيوت، سكن بسبب البلد وأوالد العسكر بني مناوشة الشعرية بباب وقع وفيه
املتكلم أيًضا وُقتل أنفار بينهم وُقتل القديمة، ومرص وبوالق اللوق باب جهة وكذلك

الناس. يف زعجات وحصلت القديمة بمرص
أغا حجو بعضعسكر فرضبه الخرنفش، بجهة البلد أوالد بعض مر األربع يوم ويف
واجتمع بالرصاص، وتضاربوا الناحية أهل فثارت فقتله، كاشف شاهني ببيت الساكن
إىل وصعدوا السورين، بني من النافذة النصارى حارة من ودخلوا الناحية بتلك العسكر
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وانزعجوا الناس واجتمع الطيقان، من الناس عىل يرضبون وصاروا نقوبًا ونقبوا البيوت
وتحاربوا الدرب، برأس الباطنية وناحية ومرجوش الخرنفش راس عند متاريس وبنوا
حسن بيت عىل وتسلقوا دور، عدة العسكر ونهب الفريقني، من أشخاص بينهم وُقتل
رجل وكذلك الخرنفش، برأس بيته ونهبوا وذبحوه الحكيم الحمامي عثمان مملوك بك
استمرت شنيعة واقعة وكانت الخردة، كاتب ابن وحسن الجلفي أغا صالح وعبد زيات
إسماعيل أيًضا وحرض الفتنة، تسكن فلم عيل محمد وكتخدا األغا وحرض العرص إىل

ذلك. عىل الناس وبات شديد، اضطراب بعد الحال سكن ثم الطبجي
ردها ثم مالعق خردجي رجل من اشرتى عسكريٍّا رجًال أن الحادثة هذه وسبب
هللا من يحل ما وقال: الخردجي فصاح العسكري فرضبه وتسابَّا يرَض، فلم الغد من
النقيب بيت إىل وسحبوه عليه وقبضوا الناس عليه فاجتمع الرشيف، النرصاني يرضب
بسبب فحصل هناك ورموه الربقية تل إىل وأخرجوه وقتلوه رضبوه البيت من قربوا فلما

ذكر. ما ذلك
من وامتنع يمتثل فلم الباشا، إىل أغا صالح مع الواردة املكاتبة صورة أرسلوا وفيه
وطلب هذه، مثل بورقة أنعزل وال منيفة وأوامر رشيفة بخطوط متولٍّ أنا وقال: النزول
مجيهم، وكيفية كالمهم يف وينظر مشافهة ويخاطبهم والسلحدار، أغا بصالح االجتماع

إليه. املذكورين بطلوع يرضوا فلم
وُقتل طيلون، جهة مقاتلة والعسكر الخرضي حجاج بني وقع الخميس يوم ويف

أشخاص. بينهم
مرص. جهة إىل القبليني املرصيني األُمرا بقدوم األخبار تواترت وفيه

هذا إيش وقالوا: املتعممني وغالب األمري والشيخ الرشقاوي الشيخ اجتمع وفيه
وينادون الفتنة عن يتباعدون أنهم واتفقوا والفتن؟ األمر هذا يف تداخلنا وما الحال
الجامع أبواب يفتحون وكذلك بها، ويجلسون حوانيتهم يفتحون الناس وأن باألمان

الطلبة. وحضور الدروس بقراية ويتقيدون األزهر
مقارشة لهم ليس والرعية البلدة، حاكم رصت أنت له: وقالوا عيل محمد إىل وركبوا
برأيهم وأخربوه شئت، كيف فنفذه األمر أتاك وقد القلعة، من ونزوله الباشا عزل يف
واألمان باألمن املدينة يف ونادوا املتعممني، بعض وصحبته األغا وركب ذلك إىل فأجابهم
العسكر بعض من وقع وإذا بالنهار، األسلحة حمل يرتكون الناس وأن والرشا، والبيع
النقيب، عمر السيد بيت إىل رفعوه الرعية من كان وإن عيل، محمد إىل أمره رفعوا قباحة
أماكنهم. عىل وتحفظوا العادة عىل أخطاطهم يف وسهروا األسلحة حملوا الليل دخل وإذا
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للعسكر طعمة نصري حينئٍذ الكالم؟ هذا إيش وقالوا: أنكروه ذلك الناس سمع فلما
املناداة. هذه وال الكالم لهذا نمتثل وال أسلحتنا، حمل نرتك ال وهللا بالليل، وغفًرا بالنهار
قهًرا فازدادوا سالحهم وأخذ عليهم فقبض املتسلحني العامة ببعض األغا ومر
بأن وأخرب فاعتذر، ذلك يف وراجعوه النقيب عمر السيد عند واجتمعوا ذلك، عىل وباتوا

مراده. خالف عىل األمر هذا
العشا بعد من ابتداه وكان كيل، قمر خسوف حصل املذكورة الجمعة ليلة ويف
السيد عند فحرض الجمعة يوم وأصبح ساعة، سابع يف وانجىل ساعة، بنصف األخرية
يف أن له وذكروا ساعة عنده وجلسوا العسكر، من جمع يف بك وعابدي بك كتخدا عمر
يف جدوا أبى فإن بالنزول، عليه ويجتمعون بالقلعة الكاين الباشا إىل يرسلون عرصها
عهم وطمَّ بحضورهم أرسل الذي وهو القبايل، األُمرا ممايل أنه وذكروا ومحاربته، قتاله
ويخرجون القادمني ملحاربة يتفرغون ثم القلعة، من إنزاله يف االجتهاد فلزم اململكة، يف

بالعساكر. إليهم
يحارب كان الذي أغا حجو وحرض القايض، بيت إىل وذهبوا عنده من قاموا ثم
طايفة وصحبته بخاطره ليأخذ عمر السيد عند بك كتخدا صحبته فرجع بالخرنفش،
وباقيهم الرشقاوي الشيخ بيت إىل طايفة منهم ودخل متفرقني، فوقفوا العسكر من
ً خطأ إما بندقية، انطالق بينهم فاتفق باألسلحة البلد أهايل حولهم وتجمع بالشارع،
إىل النقابة جاويشية وخرج ناحية، كل من واجتمعوا وماجت الناس فهاجت قصًدا أو
مسلمني يا النقيب عمر السيد ببيت عليكم ويقولون: الناس يف ينادون الدايرة نواحي
السيد وصاح عظيمة فزعة انطلقت التي البندقية تلك من وحصلت إخوانكم، أنجدوا
أسفل إىل ونزل له، يسمعوا فلم والهجوع بالسكون يأمرهم الشباك من الناس عىل عمر
جهة كل من طوايف وأقبلوا خباًطا، إال يزدادون فال بالناس يصيح داره بباب ووقف
صالة بعد إىل ذلك عىل يزالوا ولم الربقية، باب جهة إىل والخروج باملرور يأمرهم فصار

الحال. سكن حتى الجمعة
عرص يف ونودي وذهبا، وركبا عمر السيد مع تغذيا حتى والكتخدا أغا حجو وقام
يجعلونه بل السالح، معهم يرفعون وال والرشا والبيع الحوانيت وفتح باألمان اليوم ذلك

األزهر. أبواب وفتحوا العسكر، غدر من تحذًرا حوانيتهم يف معهم
وقروا األزهر الجامع إىل املشايخ ونزل الحوانيت، بعض الناس فتح السبت يوم ويف
ويشتمونهم املشايخ يسبون وأخذوا األسلحة، ورموا الناس همم ففرتت الدروس؛ بعض
وإرضارهم. لقتلهم وتعرضوا أذيتهم يف ورشعوا العسكر عليهم وشمخ إياهم، لتخذيلهم
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الدكاكني وأغلقوا الناس، وضج متفرقة جهات يف أشخاًصا قتلوا األحد يوم ويف
اذهبوا لهم: ويقول إليهم يعتذر وهو النقيب، عمر السيد وأقلقوا شكاويهم وكثرت
زادت فلما السالح، برمي الناس أمرا اللذان فهما األمري، والشيخ الرشقاوي الشيخ إىل

والتحذر. السالح حمل إىل بالعود الناس يف نادوا الشكوى
جهة الرشقي الرب إىل طايفة منهم وعدى الجيزة، قرب إىل القبليون األُمرا وصل وفيه
وهدموا كاشف، ورشوان املنفوخ، بك ومحمد بك، عباس وهم: والبساتني، الطني دير

باألرض. وساووها طرا قالع
حسن وصحبته القديمة، مرص جهة إىل وخرج عيل محمد ركب االتنني يوم ويف
إىل العسكر من كثري العرصوخرج إىل وأقاموا بلفيه، بقرص فنزل بك عابدي وأخوه باشا
إىل وساقوا النهار، آخر إىل وأخوه باشا وحسن عيل محمد ركب ثم القديمة، مرص ناحية
خلف إىل تقهقروا املرصيني األُمرا من قربوا فلما أفواًجا، العساكر ومعهم البساتني جهة
بالجيزة، الذي باشا عيل إليهم وانضم الجيزة بر إىل عدوا وقيل: قبيل، جهة إىل ورجعوا

باملدافع. وتراموا القديمة بمرص معه ومن عيل محمد واستمر
والبنب باملدافع وتراموا الجيزة، إىل القبليني من جماعة أيًضا حرض التالت يوم ويف
وانضم الغربي، بالرب الكاينني الدالة طايفة عدى وفيه األربع، وليلة اليوم ذلك الربين من
سكانها وأخرجوا البيوت عىل وهجموا بوالق، إىل وحرضوا بدران بجزيرة املقيمون إليهم
ووكالة التجار بخانات خيولهم وربطوا وسكنوها أوطانهم، من وأزعجوهم عنهم قهًرا
إىل فأرسل وتشكوا، وتظلموا عمر السيد بيت إىل بوالق أهايل من الكثري فحرض الزيت،

وقبايحهم. فعلهم عىل واستمروا يمتنعوا، فلم ذلك من يمنعهم بك كتخدا
عىل فردة وقرروا والتجار، النصارى من سلفة دراهم باشا عيل محمد طلب وفيه

رياسته. بعد طلبها طلبة أول وهي والبنادر البالد
طرا. حصون من تهدم ما لبنا فاعل وخمسماية بناين أرسلوا وفيه

ثغر إىل باشا قبطان بوصول أخبار وردت عرشينه حادي الخميس يوم ويف
فاجتمع بها، من أخبار املراسلون يعلم ال كثرية مراكب وصحبته قري، وأبي إسكندرية
يف آراؤهم اختلفت ثم املتعممني، بعض مع يرسلونه عرضحال كتابة عىل واتفقوا املشايخ
فأعرضوا شلقان إىل املذكور قبطان سلحدار بورود الخرب ورد االتنني يوم كان فلما ذلك،

ذلك. عن
نقب بسبب مناوشة البلد وأهل ببوالق الكاينني العسكر من طايفة بني وقع وفيه

بوالق. أهل عليهم واستظهر أنفار بينهم وُقتل البيوت،
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أعد الذي املكان إىل هناك من وركب بوالق، إىل السلحدار وصل التالت يوم ويف
ساعة القلعة من بالنزول األمر ومضمونها املخلوع، باشا أحمد إىل مكاتبة وصحبته له
عيل محمد إىل آخر وجواب اإلسكندرية، إىل وحضوره تأخري غري من إليه الجواب وصول
بالرعية والرفق بالسلوك والوصية والُعلما، الكافة ارتضاه حيث القايمقامية يف بإبقايه
إرساله يعني عسكر عىل باشا ِقبله من يقلد وأن له، أصل ال الذي املعتاد املحفوظ والكالم
االحتياجات وساير الجبخانة من احتياجاته جميع له ويشهل الحجازية، البالد إىل
الواصل السلحدار إىل يطلع حتى فقال: بجوابه املخلوع باشا أحمد إىل فأرسلوا واللوازم،

مشافهة. ويخاطبني
القديمة مرص جهة من ُمقِبل خيَّال عىل املحافظون قبض األربع يوم صبح ويف
باشا، عيل محمد إىل فأخذوه أوراًقا معه ووجدوا النهار، آخر من القلعة إىل الطلوع يريد
بالجيزة، الكاينني بك وياسني باشا عيل من املخلوع الباشا إىل خطابًا ضمنها يف فوجدوا
بيننا إشارة تكون سواريخ سبعة الجيزة من نطلق الجمعة يوم صبح يف أنه مضمونها
إىل نعدي ونحن عيل، محمد بيت عىل والبنب باملدافع ترضبون ترونها فعندما وبينكم،
املرصيني باقي ويأتي العادلية، جهة إىل الجبل خلف من الربدييس ويصل القديمة مرص
فلما بذلك؛ املرام ويتم الجهات، فيشغلون فيها من عىل بالبلدة من ويقوم طرا ناحية من
ووجده الرجل، ذلك عىل غيظه اشتد عنده القايضحاًرضا وكان ذلك عىل عيل محمد اطَّلع
األزبكية. بربكة ورموه وقتلوه فأخذوه به وأمر يُجْره، فلم بالقايض فاستجار األكراد من
زويلة، لباب املواجهه السبيل عىل وعلقوها روس سبعة أحرضوا الخميس يوم ويف
وأخرى األلفي بك رأس أنها مكتوبة ورقة أحدها وعىل دمنهور، ناحية من أنها ذكروا
صحة. لذلك يكن ولم خلق، لها يظهر وال تبنًا ومحشوة ا جدٍّ متغرية وهي سلحداره،

وأنه غرضه، منها ينل ولم دمنهور من ارتحل األلفي بأن اإلخباريون أخرب وفيه
البحر إىل وقع رواية: ويف ُقتل، إنه وقيل: معه، ما ونهب البواب كاشف سليمان عىل كبس
يف جمعه ما وهو كثريًا، شيٍّا منه وأخذ حال، أسوأ يف املنوات جهة إىل أتباعه باقي وهرب
ماًال منه أخذ خالًدا موىس قتل ملا أنه ذلك ومن بمنوف، كاشًفا كان عندما املايض العام

خباياه. من عليه دل ما خالف وذلك كثريًا،
إىل قبله وصل الذي أغا صالح وصحبته املذكور السلحدار طلع الليلة تلك ويف
مخالف وال بعاٍص لست أنا فقال: معه، وتكلما املخلوع باشا بأحمد واجتمع القلعة،
عندي يبَق ولم باقية، كيس خمسماية نحو عاليف وعمر أغا لصالح وإنما لألوامر،
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جميًعا، موجوداتي املحاربون العسكر أخذ وقد الثياب، من جسدي عىل ما سوى يش
والعقد الكالم يف ترددوا ثم الجواب بذلك فنزال الحال، يف نزلت خواطرهما طيبتم فإذا

يش. عىل السكوت يحسن ولم واإلبرام،
بها، من صحبة الجيزة إىل دخل أيوب بك وعيل حلوان، إىل القبايل األُمرا وصل وفيه

خارجها. بك وسليمان
سوى بها يكن ولم الروضة متاريس إىل الجيزة من بك ياسني عدى الجمعة يوم ويف
غالبية وسدوا مدافع ثالثة منهم وأخذوا بعضهم عىل وقبضوا إليهم فطلعوا الطبجية،
باملدافع ورضبوا والروضة، بمرصالقديمة رجة فثارت البحر إىل رموه وآَخر الكبري، املدفع
الطرانة. جهة إىل األلفي وحرض أماكنهم، إىل الجيزة من الواصلون ورجع والرصاص،
مع تواعدوا أنهم وأخربه النقيب، عمر السيد إىل القابجي أغا صالح حرض وفيه
كان فلما عصيانه، عىل يستمر أو ينزل أن إما السبت، يوم من غد عرص يف باشا أحمد
ما أخذوا بعدما النسا وكذلك بالقلعة، الكاينني الرعية ُضعفا عن أفرجوا امليعاد يف السبت
وأظهروا األشغال، يف للمعاونة واألقويا الشبان عندهم وأبقوا والثياب، األمتعة من معهم
ربيع شهر وانقىض الناس يف اللغط وكثر ذلك، عىل وباتوا النزول من وامتنعوا املخالفة

ذلك. عىل الثاني

(١٢٢٠ (سنة األوىل جمادى شهر

إشارة وكأنها الرشوق، وقت القلعة من مدافع ثالثة رضبوا فيه األحد، بيوم استهل
ألصحابهم. وعالمة

من طايفة ببوالق وكان إنبابة، جهة إىل الجيزة من جماعة سبح االتنني يوم ويف
ضجة، ببوالق فحصل مدافع عليهم فرضبوا العشور ديوان بجهة يرتامحون العسكر
األرنؤدي بك عمر ببيت ونزل بوالق، إىل وذهب النهار أواخر باشا عيل محمد وركب
إنبابة جهة إىل وحرضوا بشتيل ناحية وطلعوا ليًال وعدوا العسكر، من جملة ووضب
مقابلتهم يف متاريس هناك وعملوا عنها، أجلوهم حتى بها من مع وتحاربوا التالت، يوم

باملدافع. يتضاربون ذلك عىل واستمروا
القلعة، إىل السلحدار أغا وصالح القابجي أغا بشري طلع سابعه السبت يوم ويف
أمر يف باشا قبطان من مكاتبات وردت كانت وقد معه، ومن باشا أحمد مع وتكلموا
معه وركبوا الوكيل، أغا سعيد بيت إىل باشا أحمد كتخدا وصحبتهم نزلوا ثم باشا، أحمد
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ُعظماهم، من وأربعة أغا طالح طلع ثم بعضهم، مع واختلطوا باشا، عيل محمد بيت إىل
أسفل الكتخدا وبات الخطاب، ومراددة واإلياب الذهاب يف وترددوا طلعوا ثم نزلوا ثم
نزول عىل بينهم الكالم وانتهى ذلك، وغري املاضية وعاليفهم رشوًطا القلعاويون وطلب

والجبخانة. القلعة وتسليم االتنني يوم يف املخلوع باشا أحمد
لهم فجمع عمر السيد إىل فأرسلوا أثقالهم، لحمل ِجماًال فطلبوا االتنني يوم وأصبح
حريمه الباشا وأنزل وفرشهم، متاعهم عليها فنقلوا َجَمل، مايتي الشواغرية ِجمال من
الصور، متغريو وهم وخدمهم عساكرهم من كثري ونزل الوكيل، أغا مصطفى بيت إىل
وجدوه ما وأخذوا بالقلعة، التي الرعايا بيوت ونهبوا بوالق إىل بعزالهم أكثرهم وذهب
ذلك وانقىض القلعة، إىل العسكر من بجملة رسششمه أغا حسن وطلع املتاع، من فيها
وطلب عمر السيد بيت إىل العشا وقت أيًضا الوايل وحرض نزولهم، ينقِض ولم اليوم

بعضها. إال يتيرس فلم َجَمًال خمسني
يف الجبل باب من املخلوع الباشا ونزل متاعهم باقي فأنزلوا التالت يوم وأصبح
وذهب الخروبي جهة إىل خارجه من ومر النرص، باب جهة عىل النهار من ساعة رابع
صحبته ونزل قوش، أغا وصالح بك وعمر الباشا عيل محمد كتخدا وصحبته بوالق إىل
النقيب، عمر السيد ببيت وسكن األكاديش، لضعف الذنجرية عند بعضها ق تعوَّ مدافع
بعض الناس واطمأن األوىل، جمادى عارش وذلك السادات، شيخ ببيت أغا صالح وسكن

التحرز. بقا مع االطمينان
وضبط والسهر التحرز عىل الناس باستمرار الليلة تلك فنادى عمر السيد وأرسل
يرتكون وال والبيوت والوكايل املدينة داخل يف وانحرشوا لهم، أمان ال القوم فإن الجهات،

قبايحهم.
أيوب بك عيل عدا ما هناك واجتمعوا التبني، إىل وصلوا فإنهم املرصلية، األُمرا وأما
األنجاس، الدالتية وأما بك، وياسني باشا عيل مع بالجيزة فإنهم بك، وعباس بك وسليمان

العباد. وأذية األموال وسلب البالد نهب عىل مستمرون فإنهم
بيوتها فنهبوا عظيمة، مدينة وهي سمنود عىل وهجموا الغربية، كاشف ونهبوا
تقشعر شنيعة ِفعاًال وفعلوا النسا وسبوا واألموال، الودايع من فيها ما وأخذوا وأسواقها

األبدان. منها
حارصدمنهور فإنه األلفي بك محمد وأما بها، اآلن وهم الكبرية املحلة إىل انتقلوا ثم
وأما الطرانة، ناحية إىل ووصل مقبًال ورجع عنها ارتحل ثم منها يتمكن فلم مديدة، مدة

قري. أبي ساحل عىل مقيًما يزل لم فإنه باشا قبطان
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إسكندرية. إىل باشا قبطان بذهاب األخبار وصلت الخميس يوم ويف
وسافر بوالق، من املراكب إىل املخلوع باشا أحمد نزل عرشه خامس األحد يوم ويف
وصالح بك وعمر كتخداه عنه وتخلف به، املختصني وأتباعه بعياله بحري جهة إىل
أنهم مع وغنايمها أرضمرص مفارقة بهم يسهل ولم أتباعه، من وكثري والدفرتدار قوش

خرابها. يف مجتهدون
الجيزة. بر إىل والصغري الكبري األلفي وصل وفيه

فوصل الجيزة، بر إىل الذهاب وقصدوا األرنؤد، من جماعة اتفق االتنني يوم ويف
املعادي عند فلحقهم حجو ومعهم عسكًرا إليهم فأرسل باشا، عيل محمد إىل خربهم

وتفرقوا. باقيهم وهرب العرشين نحو منهم فقتلوا بوالق، بحري
الغلة. عرصات عند الرملية عىل وبوابة حايًطا الخرضي حجاج بنى وفيه

ومعه الجوهري، جرجس عىل باشا عيل محمد قبض عرشه سابع األربع يوم ويف
عرشة، خمس سنة ابتدا من حسابه وطلب كتخداه، ببيت فحبسهم األقباط من جماعة
األقباط، رياسة يف منصبه وألبسه بالصعيد، األلفي كاتب كان الذي غايل املعلم وأحرض
من أبوه عليه كان ما عىل االستمرار خلع املحروقي بن محمد السيد عىل خلع وكذلك

وغريها. الرضبخانة أمانة
ملوته ورضبوا باألزبكية، الباشا بيت تحت بيكبايش كبري شخص قتل الليلة تلك ويف

عليه. نقموه ألمر وذلك مدفًعا؛
األموال من معه ما وأخذ كاشفها وقبضعىل املنوفية، جهة إىل بك كتخدا سافر وفيه
كثرية غالًال له ووجد أيًضا، وأخذها ودايعه عىل ودل البالد، منهوبات من جمعها التي

ذلك. وغري وموايش
ونودي أذرعه املبارك النيل أوىف عرشمرسى لحادي املوافق عرشينه الجمعة يوم ويف
الناس وبات الجبل، خلف من املرصيني األُمرا من فرقة وصول اليوم ذلك يف وأُشيع بذلك،
إىل والنظام الخيام بإخراج الباشا فأمر العادة، عىل الخليج موسم عىل للفرجة مستعدين
يف يجري واملاء إال النهار طلع فما ليًال، السد بكرس أمر ثم الحراقة، وعمل الجرس ناحية
قد وكان بذلك، يشعروا ولم الناس، من أحد وال القايض وال الباشا يذهب ولم الخليج،
املدينة. خارج إىل العسكر مع خروجه ظنوا وهم الخروج، عن فتأخر األُمرا ورود بلغه
وكرسوا املذبح، ناحية إىل األُمرا من طايفة وصل اليوم ذلك من الرشوق وقت ويف
وِجمال كثرية نقاقري وخلفهم عظيمة، كبكبة يف الفتوح باب من ودخلوا الحسينية بوابة
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وضجوا الناس لهم وشخص األرشفية، وصلوا حتى القرصين بني من فشقوا وأحمال،
السالمة. عىل هلل والحمد وسعيد مبارك نهار وبقولهم: عليهم بالسالم

افرتقوا الخراطني عطفة وصلوا فلما التخامني، وخمنوا وبهتوا الناس وشخص
بك وعباس سليم كاشف وأحمد املرادي بك وشاهني وحسن بك عثمان فدخل فرقتني،
وهجن نقاقري طايفة كل وخلف األلف، نحو كثرية وعبيد ومماليك وأجناد كشاف وغريهم
عمر السيد بيت إىل وذهبوا األزهر بالجامع ومروا واألسلحة، والسيوف البنادق وبأيديهم

مقابلتهم. من عمر السيد فامتنع الرشقاوي، والشيخ
النجدة منهم فطلبوا عمر، السيد عندهم وحرض الرشقاوي الشيخ بيت إىل فدخلوا
واألْوىل استعداد وال موعد وبينكم بيننا يكن ولم يصح ال لهم: فقالوا الرعية، وقيام

معكم. وقتلونا العساكر وبكم بنا أحاطت وإال ذهابكم،
بك حسن أثرهم يف حرض خروجهم وبعد الربقية، باب من وخرجوا ركبوا ذلك فعند
الخال إىل خرجوا فوجدهم خلفهم وخرج مشاة، وهم العسكر من وافرة عدة يف األرنؤدي

أثره. عىل فرجع
الدرب جهة إىل قليًال وتقدموا زويلة باب إىل وصلوا فإنهم األخرى، الفرقة وأما
داخل إىل القهقرى فرجعوا بالرصاص، هناك الساكنون العسكر عليهم فرضب األحمر؛
املغاربة عليهم فرضب الناحية، بتلك والكرنكة املؤيد جامع إىل الدخول وأرادوا زويلة، باب
األحمر الدرب جهة الذين العسكر جاش وقوي أشخاص، منهم فأصيب هناك واملرابطون
ثالثة منهم وانرصع ملعاونتهم، واجتمعوا أيًضا غريهم وتنبه الرصاص رضب سمعوا ملا
يف يرضبون العسكر وتبعهم األدبار ولوا ذلك عاينوا فلما األرض، إىل وقعوا أشخاص

النحاسني. إىل سريهم يف يزالوا فلم أقفيتهم،
وكان البندقانيني، وبوابة الخراطني بوابة وكذلك الكعكيني بوابة الناس أغلق وقد
بيته من فخرج والخوف، الفزع لحقه بدخولهم سمع عندما بالخرنفش الساكن حجو
ال أنه لظنه النرص باب جهة إىل وذهب الخرنفش، عطفة من وخرج الفرار يريد بعسكره
مغلوًقا، النرصوجده باب إىل وصل فلما منه، دخلوا الذي الفتوح باب من الخروج يمكنه
أحًدا، به يجد فلم الفتوح باب إىل وذهب أثره عىل فعاد فتحه؛ من عليه املرابطون وامتنع
أثره عىل ورجع أتباعه من جماعة عنده وأجلس فأغلقه رأيهم، سو وعلم حينئٍذ فاطمأن
فعند بالرصاص؛ أقفيتهم يف والعسكر الجماعة إدبار فصادف القرصين، بني جهة إىل
يف وسقط القوم فاختبل العسكر من معه ومن هو وجوههم يف ورضب جاشه قوي ذلك
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جامع كثرية جماعة منهم ودخل خيولهم، عن فنزلوا بهم أحيط قد أنه وعلموا أيديهم،
فوجدوه النرص باب جهة إىل املاية نحو بخيولهم كبرية طايفة منهم وذهب الربقوقية،
وتفرق الخال إىل السور من ونطوا العطوف ودخلوا خيولهم عن أيًضا فنزلوا مغلوًقا،

والبيوت. الوكايل وبعض الجهات، يف اختفوا جماعة منهم
بهم احتاطت الباب أنفسهم عىل وأغلقوا الربقوقية جامع دخلوا الذين انحرص وملا
الربقوقية، بظاهر التي العطفة من جماعة عليهم أيًضا وتسور الباب وأحرقوا العسكر،
املثمنة، واألسلحة والنقود الذهب من معهم ما وأخذوا ثيابهم وعروهم عليهم وقبضوا
عرايا وهم بالحياة العدد ذلك نحو وسحبوا األغنام، مثل الخمسني نحو منهم وذبحوا
أقفيتهم عىل ويصفعونهم يرضبونهم األيدي موثوقو األقدام حفاة الروس مكشوفو
وبروس بهم ذهبوا حتى وجوههم عىل ويسحبونهم ويشتمونهم ويسبونهم ووجوههم،
أسفل إىل ونزل أمره يف وتحري للفرار، استعد قد وكان باألزبكية، الباشا بيت إىل القتىل
ذلك فعند أيديهم يف واألرسى الروس ومعهم عليه داخلون بالعسكر وإذا الركوب يريد

فرًحا. وامتال جاشه سكن
ومن شبكة وحسن بدمياط كان الذي الربدييس تابع بك أحمد يديه بني مثل وملا
بماء وأتوه كتافه فحلوا ماءً فطلب ك، َ الرشَّ يف وقعت بك أحمد يا بك: ألحمد قال معهما،
قتْل وأراد فيهم، وهاج الواقفني بعض وسط من يطقانًا وخطف حوله ملن فنظر يرشب
ووضعوا وقتلوه، عليه وتكاثروا فوق إىل وهرب الباشا فقام أنفاًرا، وَقتل باشا عيل محمد
التي الحالة عىل وهم بالحوش وربطوهم القيود، أرجلهم ويف جنازير يف الجماعة باقي

والذلة. والحقارة العري من فيها حرضوا
وهم املعتقلني يدي بني الروس بسلخ وأمروهم الجزارين أحرضوا يوم تاني ويف

وخيطوها. تبنًا فحشوها اإلسكافية من جماعة وأحرضوا ذلك، إىل ينظرون
فالتقى طرا، جهة إىل وبحًرا برٍّا األرنؤد بعساكر بك عابدي خرج االتنني ليلة ويف
فقتل وأمراهم بك مرزوق وابنه الكبري بك إبراهيم بها وكان املرصيني من بها من مع
مراكبهم من وغرق مرص إىل وحرضوا منهزمني، وولوا كبرية، عدة األرنؤد عسكر من
اثنان، ومعه شبكة حسن عدا ما املعتقلني قتلوا الليلة تلك ويف التالت، ليلة يف مركبان
وعذبوهم شنيًعا، قتًال الباقي وقتلوا فأبقوهم كيس تلتماية أنفسهم عىل عملوا إنهم قيل:
مركب يف ووسقوها تبنًا وحشوها روسهم قطعوا ثم آخره، إىل الليل أول من القتل يف
وأناس جنسهم غري من وفيهم راس، وتمانني تالتة وعدتهم إسكندرية، إىل وأرسلوها
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يوصلهم من وبعتوا الحضور، يف ورافقوهم إليهم التجوا واختيارية ملتزمون جربجية
أفنوهم، حتى وحارصوهم وقاتلوهم حاربوهم أنهم املراسلة يف وكتبوا إسالمبول، إىل
عدة فكان وأكابرهم، أعيانهم روس الروس وهذه باقية، منهم يُبقوا ولم واستأصلوهم
بك وقبطان حسن، بك عثمان تابع بك مراد املنصبني املعروفني من الحادثة هذه قتْل
ونحو بك، خليل تابع بك وعيل الدمياطي، بك وأحمد الغريبة، بك وسليم الربدييس، تابع
دون معه واثنان شبكة بك حسن ونجا وأتباعهم، مماليكهم من والعرشين الخمسة
املرصية لألُمرا يتفق ولم وأرنؤدية، فرنساوية وفيهم مجهولة أشخاص وباقيهم أتباعه،
أيديهم. وغل أبصارهم وأعمى قلوبهم عىل هللا وربط الحادثة، هذه من أشنع وال أقبح

الغربية إقليم طافوا بعدما الخانكة ناحية إىل الدالة طايفة حرض األربع يوم ويف
واألرس والقتل والسلب النهب من شنيعة أفعاًال وفعلوا والدقهلية، والرشقية واملنوفية
جرجس عن أفرجوا وفيه ببعضه. اإلحاطة يمكن وال يُذكر وال يُسطر ال وما والفسق،
يف فرشع حاله، عىل يبقى وأن كيس وثمانماية آالف أربعة عىل معه ومن الجوهري
وغايل، فلتيوس عدا ما وصيارفهم ُكرباهم وعىل نفسه وعىل األقباط باقي عىل توزيعها

واستغاثوا. ُفقراهم وضج شديد كرب لهم وحصل التحاويل عليه وحولت
الدالة ملحاربة الرشق ناحية إىل العسكر من كبرية عدة خرج الجمعة يوم ويف
املرصية، األجناد من وكثري املبدول، بك ومحمد األشقر، بك عثمان تابع بك عمر وأمريهم

األرنؤدي. باشا وحسن
بمرحلة، عنهم متباعدين خلفهم الخيالة وذهب املشاة، القرابة رجع السبت يوم ويف
وأخذوا فيها وجدوه ما وأخذوا نهبوها، قرية وردوا إذا املذكورين الدالة أن شأنهم فكان
والعليق، الكلف فيطلبون خلفهم التابعون العرب خلفهم فيأتي وارتحلوا، والبنات األوالد
فيفعلون التجريدة بعدهم فتنزل خلفهم، أيًضا يرتحلون ثم أمكنهم ما أيًضا وينهبون
العايد عرب من الدالة وأخذ النسا، ثياب حتى والسلب النهب من الفريقني من أقبح

الوادي. راس طريق عىل وذهبوا َجَمل خمسماية
ما منه وأخذ كاشفها عىل وقبض منوف، إىل بك كتخدا بوصول الخرب ورد وفيه
فأزيد، ريال ألف من أمواًال العمار بعض بها وجد التي البالد عىل فرد إنه ثم جمعه،
الرفع عدم ويطلب ذلك يف يستأذن وأرسل بلًدا، الستني نحو وهي قايمة يف ذلك وحرص
خراب وليكمل وجماكيهم، العسكر عاليف عىل يستعان قدًرا ليُحصل منها يش عن

األوىل. جمادى شهر وانقىض اإلقليم.

188



وألف ومايتني عرشين سنة واستهلت

(١٢٢٠ (سنة الثانية جمادى شهر

أغوات فركب بوالق، ساحل إىل باشا عيل محمد ولدا وصل تانيه يف االتنني، بيوم استهل
تالته ويف الليلة، تلك شنًكا لهما وعملوا األزبكية إىل وأحرضوهما واستقبلوهما الباشا
مدافع. الوقت ذلك يف له ورضبوا بها الكبري ابنه وأجلس القلعة، إىل باشا عيل محمد طلع
وصلوا وقد الرشق، جهة من املرصلية من بصحبته ومن بك عابدي رجع رابعه ويف
املال من معهم بما الشام جهة إىل الدالة وذهب رجعوا ثم العايد، حد إىل الدالة خلف
البالد من نهبوه وما َجَمل، آالف أربعة من أكثر وعدتها واألحمال، والِجمال والغنايم
من يحصل ولم خلقه، عىل هللا نقمة من وكانوا ذلك، وغري والصبيان النسا من وأرسوه
لنرصته استدعاهم الذي املخلوع للباشا يحصل ولم الرضر، زيادة إال وذهابهم مجيهم
وبطايفة بهم ويستعني وأنصاره أعوانه يصريون أنهم وظنه عزمه يف وكان الخذالن، إال
عنه وتخلوا ذلهم هللا وأورثه بقدومهم فانتحس األخرى، الطايفة إزالة عىل الينكجرية
وتقدماتهم وِخلعهم، ومالقاتهم استدعاهم يف عليهم رصفه ما عليه وضاع وخذلوه،
عليه والرصف الرضر من كانوا بل بنافعة ينفعوه ولم وخرجهم، وعاليفهم ومصارفهم
تأتي حتى اصربوا يقول: ِفعل أو أمر يف عوتب أو خوطب كلما وكان اإلقليم، وعىل
وانقضت العام، الفساد إال بوصولهم يحصل فلم النظام، ذلك بعد ويحصل الدالتية

قضيته. وانعكست دولته
الرمق. بعض فيها بقي التي البالد عىل ِفردة دفرت عمل يف رشعوا وفيه

اإلشاعة من فيه ملا الدفرت ذلك بإبطال وأشار ليًال بك كتخدا حرض خامسه ويف
تلك يف ورجع ورايه، باجتهاده ذلك يفعل أنه واملتكلمني الباشا مع واتفق والشناعة،

شأنهم. هو كما الزائد والعسف الجور مع التحصيل يف ورشع الليلة
ى املسمَّ األسود باشا قابجي صحبته وسافر الدفرتدار، أفندي جانم أيًضا سافر وفيه

أغا. بشري
باملحمل. ليأتي السويس جهة إىل كربايهم بعض سافر وفيه

يف بالدفرتدارية كان الذي وهو إسكندرية، من أفندي أحمد ورد الجمعة يوم ويف
املشايخ من عرضحال شانه يف وكتبوا الورود، من خورشيد أحمد ومنعه السابق العام
اآلن وحرض الوقت، هذا إىل بإسكندرية واستمر أفندي جانم وإبقا بمنعه، والوجاقلية
ما عىل وإبقاه الوكالة عىل أغا السعيد تقرير صحبته وأحرض باشا قبطان من بمراسلة

حافظ. أغا لسليمان الخاصكية ونظر عليه هو
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يظهر ولم هرب إنه فيقال: الجوهري، جرجس تغيب عرشه رابع األحد يوم ويف
الطويل. وجرجس وغايل فلتيوس عيل محمد وطلب خربه،

عيل محمد وقابل مخدومه، من بجواب األلفي كتخدا محمد حرض االتنني يوم ويف
أشغاله. لقضا بيته إىل وذهب باشا

أحمالهم عىل فصالحوا التجار، قافلة نهب الباشا وأراد واملحمل القافلة وصلت وفيه
املسفر. صحبة اليوم ذلك يف املحمل ودخل كيس، بألف

يقلد أن وطلب الرزاز، إبراهيم واألمري املحتسب نجاتي أغا حسن الباشا طلب وفيه
مالهما، من أنفسهما يكلفا أن برشط دويدار إبراهيم واألمري الحج كتخدا أغا حسن
كيس، خمسماية منهما واحد كل من وطلب فحبسهما ذلك؛ عىل قدرتهما بعدم فاعتذرا

الحسبة. عىل أوغيل قايض هللا عبد يسمى آخر عوضه وقلد أغا حسن وعزل
العتيقة، مرص دير من ركب بأنه الجوهري جرجس عن الخرب ظهر التالت يوم ويف

التبني. بناحية املرصلية األُمرا إىل وذهب
الحنفية. مفتي الحريري محمد الشيخ َ تُُويفِّ عرشه سابع األربع يوم ويف

الخطاط. األماحي عثمان ابن أفندي حسن َ تُُويفِّ عرشه تاسع الجمعة يوم ويف
وركب القفطان ولبس القليوبية، كشوفية عىل كتخدا أحمد بن جلبي عيل قلدوا وفيه

باملالزمني.
وموىس السلحدار صحبته وذهب مخدومه، إىل عايًدا األلفي كتخدا محمد سافر وفيه

البارودي.
قبله تقلد وكذلك أوغيل، قايض هللا عبد له: يقال شخص الحسبة تقلد عرشينه ويف
بك إسماعيل مماليك من محمد وتقلد اللحية، حليق وهو الزعامة الحسيني إبراهيم بأيام

مستحفظان. أغا بك إسماعيل بنت ابنة هانم زوج وهو باأللفي، ويُعرف
خمسة األول عىل وقرروا الرزاز، وإبراهيم املحتسب أغا حسن عن أفرجوا وفيه

بدفعها. يقومان كيًسا عرش خمسة التاني وعىل كيًسا، وستني
الجوهري جرجس التزام تحت كانت التي والحصص البالد عىل قوايم أنزلوا وفيه

والراغبون. القادرون فاشرتاها املزاد، إىل
لبسوا وكذلك والفيوم، سويف بني كشوفية بك ياسني قلدوا عرشينه حادي ويف

وغريها. منفلوط عىل كاشًفا
أنه وهو األلفي، مطلوبات وذكرا والسلحدار األلفي كتخدا محمد حرض أواخره ويف
إىل يأتي وأنه التزام، بلد ومايتي والبحرية والجيزة سويف وبني الفيوم كشوفية يطلب
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باقي وأما أياًما، ذلك يف وتشاوروا باشا، عيل محمد طاعة تحت ويكون بها ويقيم الجيزة
اتفق ثم بياضة، بناحية قبيل جهة إىل وترفعوا مكانهم من انتقلوا فإنهم املرصليني األُمرا
وأن العثمانية، من عليها املوىل الحاكم بها وينزل جرجا، فوق من يعطوهم أن عىل الرأي
ال ذلك وكل املريية، والغالل املال بدفع ويقومون البالد بينهم اقتسموا القبايل املرصيني
ضمنهم. يف يكون وأن بذلك مكاتبات لأللفي وكتبوا الطرفني، من حقيقة وال له أصل

املشايخ مع فتكلم العسكر، علوفة باقي إىل باشا عيل محمد احتاج أيًضا أواخره ويف
طريقة، لتحصيلها نعرف وال كيس آالف ثالثة لهم باٍق العسكر بأن وأخربهم ذلك يف
إذا الوقت هذا ومن النوبة، هذه إال يبَق ولم العمل يكون وكيف ذلك، يف رأيكم فانظروا
وأرباب إليهم املحتاج إال منهم يبَق ولم بالدهم، إىل سافروا عاليفهم باقي العسكر قبض
وتقرير بالفردة الناس ولغط ذلك يف الرتوِّي فكثر عاليف، ذلك بعد يأخذون وال املناصب،

البلد. أهل عىل أموال
الناس فضج وااللتزام، الحصص من الفايظ ثلث قبض عىل ذلك بعد األمر وانحط
عود بعدم ونلتزم فرمانًا نكتب فقال: معايش، للناس يبَق ولم عادة تصري هذه وقالوا:
الكاذبة، التمويهات من ذلك ونحو أخرى، مرة يفعلها من هللا لعن فيه ونرقم ثانيًا، ذلك

وطلبها. تحريرها يف ورشعوا أمرها واستقر الناس ريض أن إىل

(١٢٢٠ (سنة الفرد رجب شهر

إىل املتقدم بالجواب األلفي كتخدا محمد سافر عرشه حادي ويف األربع بيوم استهل
وخرج ذلك، وغري ورسوج وخيام أمتعة من واحتياجاته أشغاله قىض أن بعد مخدومه
وجودها، عز حتى املراكب وطلبوا الجيزة، إىل املسافرون الكشاف وباقي بك ياسني

البحرية. الجهة من ورودها وامتنع
أحمد سلحدار باشا عيل أيًضا وسافر بعساكرهم، املذكورون سافر عرشه تالت ويف
إسكندرية. بثغر يزل لم فإنه باشا قبطان وأما إسكندرية، إىل املنفصل خورشيد باشا
باب خارج إىل بعساكره الحجازية البالد إىل الذاهب باشا طاهر برز منتصفه ويف

النرص.
أفضل ساكنها عىل — املنورة املدينة عىل استولوا الوهابيني بأن األخبار وردت وفيه
حولها تحلقوا بل حرب، غري من ونصف سنة نحو حصارها بعد — التسليم وأتم الصالة
الضيق بهم اشتد فلما فرانسة، ريال ماية بها الحنطة األردب وبلغ الوارد، عنها وقطعوا
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يف التنباك ورشب املنكرات، منع غري حدثًا بها يحدثوا ولم الوهابيون ودخلها سلموها
ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول قبة عدا ما القباب وهدم األسواق

أعيانهم، من واحد بها وُقتل العسكر بني معركة باألزبكية وقع عرشه تاسع ويف
وحمار. وفرس وبغل سايس ورجل آخران واثنان

ثغر من خورشيد باشا وأحمد القبطان بسفر الخرب ورد عرشينه خامس ويف
إسكندرية.

محمد أن ويذكرون واملشايخ، النقيب عمر السيد إىل يتشكون رشيد حرضأهل وفيه
التجار من نفًرا عرش ثالثة عىل فرانسة ريال ألف أربعني منهم يطلب أرسل باشا عيل

بقايمة.
املرصيني الغز بوصول األخبار وتواترت باملنية، كان الذي بك محمود حرض وفيه
بك ياسني جماعة وبني بينه ووقع الفيوم جهة فإنه األلفي وأما وملكوها، أسيوط إىل

وذخرية. عسكًرا يطلب بك ياسني وأرسل عليهم وظهر محاربة،
عنده وترجوا عيل، محمد إىل النقيب عمر والسيد املشايخ ركب عرشينه خامس ويف
يف وأخذوا ذلك عىل وسافروا فرانسة، ألف عرشين عىل غرامتهم فاستقرت رشيد أهل يف

تحصيلها.
عىل األمر وانحط الجوهري، جرجس بهروب عليه واحتجوا الدير، برتك طلب وفيه

ودفعوها. بعضهم عىل النصارى وزعها كيًسا وأربعني بماية املصالحة

(١٢٢٠ (سنة شعبان شهر

النسا، عىل التي االلتزام حصص برفع باشا عيل محمد أمر فيه الجمعة، بيوم استهل
كثرية أمور ذلك وغري حالهن، بقدر املصالحات عىل األمر وانحط مزادها، قوايم وكتبوا

ضبطها. يمكن ال األموال استنضاح عىل وتحيالت وجزئيات
األسيوطي، كاشف سليم ببنت تابعه الشمارشجي حسن عيل محمد زوج أواخره ويف
تابع كاشف أحمد ربيبة وهي الجرجاوي، بك عثمان تابع بك الرحمن عبد بنت بنت وهي
عابدين، بحارة هانم أمها ببيت مهًما لها وعملوا عقدها فعقدوا املذكور، كاشف سليم
عىل ونبهوا املتقدمني، األُمرا زفف مثل زفة لها يعمل بأن وأمر عيل محمد بذلك واحتفل
املوزع مالهم من بكلفها قاموا وسخريات، ومالعيب عربات لهم فعملوا الحرف أرباب

شعبان. غاية الخميس يوم بالزفة وداروا أفرادهم، عىل
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محمد السيد له وعمل ذلك، لريى أوالده مع الغورية مدرسة إىل عيل محمد وحرض
رشعوا الزفة أمر انقىض وملا باملدرسة، الغدا إليه وأحرض اليوم، ذلك يف ضيافة املحروقي
ولم القايض بيت إىل وحرضوا رمضان، لرؤية الحرف ومشايخ املحتسب موكب عمل يف

شعبان. شهر وانقىض الليلة تلك الهالل يثبت

(١٢٢٠ (سنة السبت بيوم رمضان شهر واستهل

والِفرد والعسف الظلم وتوايل املوايش لعدم سعره؛ وغال اللحم وجود شح اليوم هذا ويف
نصًفا وعرشين خمسة الهزيل الجفيط اللحم الرطل بلغ حتى والبالد، القرى عىل والكلف
وملا راًسا، بالكلية باألسواق الضاني وجود وامتنع نصًفا، عرش اثني والجامويس ُوجد، إن
وجود شح وكذلك الخشن، اللحم جزاري من يوجد من عىل الناس انكب رمضان استهل

العسكر. خطفه يش منه وجد وإذا بالكلية، وُعِدم السمن
من الفالحني مع وجدوه ما ونهبوا رمضان، أول السبت يوم إنبابة سوق إىل وذهبوا
بالبلد وكثروا الناس، إيذا عىل وتسلطهم وقبحهم فحشهم وزاد ذلك، وغري والجبن الزبد
األُمرا من أزواجهن مات الالتي قهًرا النسا تزوج عىل وتسلطوا جهة، كل من وانحرشوا
دارها من وأخرجوها واإليراد، االلتزام من بيدها ما أخذوا عليهم أبت ومن املرصلية،

بالقضا. والرىض اإلجابة إال يسعها فما متاعها ونهبوا
ولم وأمثالها، شنن بك أحمد بنت وهي الجداوي بك حسن بزوجة بعضهم وتزوج

االلتجا. وال االختفاء وال الهروب ينفعهن
املذهبة بالرسوج املسومة الخيول وركبوا مالبسهم، يف املرصيني بزي وتزيوا
واملقدمون، والسواس والقواسة واألتباع الخدم بهم وأحدق املكفتة، والرخوت والقالعيات
الرؤيا عالم يف وال يتخيله، أو يتوهمه أو باله عىل يخطر ال ملا منهم صعلوك كل ووصل
وعدم والتجاري والقساوة والفظاظة البصرية وعمى املركب والجهل الطبع انحراف مع
دور. عدة له وصار والثالث االثنتني تزوج من ومنهم وامُلروة، والخشية والحيا الدين

قليلة بجماعة هرب انهزامه بعد وأنه بك، لياسني حصل بما األخبار تواترت وفيه
إليه. وانضم املرادي بك سليمان عند وذهب

أفندي محمد ونفوا فيه ما وأخذوا املذكور بك ياسني بيت نهبوا عرشه تالت ويف
قتلوه. إنهم وقيل: بحري، إىل به وذهبوا مركب يف وأنزلوه أباه،
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وذلك الكبار؛ من غليونًا عرش أحد إسكندرية بمينا غرق بأنه األخبار وردت وفيه
ودفعتها املراكب مرايس فقطعت ليًال، عاصفة غربية رياح هبت شعبان أواخر يف أنه
القليل إال منها ينُج ولم واألنفس، األموال من فيها ما وتلف فانكرست الرب؛ إىل الرياح
التجار. ببضايع دمياط إىل الشام بالد من واصلة مركبًا وأربعون ثماني تلف وكذلك

وقبضوها الجيزة إقليم من كلًفا وطلبوا الجيزة، بر إىل األلفية من حرضجماعة وفيه
بأرايض وعاثوا البحرية، ناحية من عيل أوالد عربان أثرهم يف ومىض الفيوم، إىل ورجعوا
بعساكره وخرج الحجاز، بالد إىل مسافًرا كان الذي باشا طاهر لهم فعينوا الجيزة،
مدافعه ليلة كل يف يرضب وصار وطاقه، ونصب النرص باب خارج إىل وموكبه وخيامه

ونوبته. وطبله
ويفردون األموال له يجمعون وهم شهور، ثالثة نحو ذلك عىل مقيًما واستمر
البالد واستخالص للخوارج املسافر العسكر تشهيل برسم ويقولون: األقاليم عىل الفرد
شيٍّا يتسللون يوم كل ويف النفقة، أخذ بعدم يحتجون يزالوا ولم أيديهم، من الحجازية

القليل. إال منهم يبَق لم حتى الجهات إىل ويتفرقون املدينة، إىل ويدخلون يش بعد
إىل عدوا فلما الجيزة، من وطردهم العرب بحجة مخيمهم من ارتحلوا إنهم ثم
ولم ومتاعهم، فراشهم عىل واستولوا أهلها، عن غصبًا وسكنوها دورها إىل دخلوا الجيزة

املذكورة. السفرة أمر وبطل السور خارج يتعدوا ولم للعرب، أحد منهم يخرج
أغا وعثمان الشمعدانجي األغا عىل قبض من عيل محمد أرسل عرشه تاسع ويف
إنهم يقال: بهما، وذهبوا مركب يف بوالق إىل وأنزلوهما املغرب، وقت سابًقا بك كتخدا
حصصهم وأنزلوا ذلك، سبب يُعلم ولم العسكر، كبار من أيًضا اثنان ومعهما قتلوهما

املزاد. يف
تاريخه سنة أن مع وعرشين إحدى سنة عن امللتزمني من املريي طلب فتحوا وفيه
وطلبوا نصفها وقبضوا االحتياج، لقدر معجلة فتحوها وكانوا الثلث، منها يستحق لم
وخصوًصا بسنة، أوانها قبل بالكامل فطلبوها هذه وأما أشهر، أربعة بعد اآلخر النصف
وعدم يش، كل يف األسعار وُغلو املعاش، ضيق من فيه الناس مع رمضان شهر يف
السمن من الفالحون به يأتي ما يخطفون املدينة خارج العسكر ووقوف األقوات، وجود

العرب. دونهم ومن ذلك، وغري والبيض والتبن والجبن
وطلبوا وبحًرا، برٍّا املجلوبات وجود امتنع حتى واملراكب، البحر يف ذلك ومثل
النهب من خوًفا القدوم عن فوقفوا القادمون فتسامع بالتجاريد، العساكر لسفر املراكب

قارب. وال مركب البحر بسواحل يبَق ولم والتسخري،
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إن فضة نصف ستماية السمن أرطال العرشة سعر ووصل العشور ديوان وبطل
نصًفا، بأربعني والدجاجة ُوجد، إن فضة نصف عرش بخمسة البيض من والعرشة ُوجد،
وعرشين، ماية إىل الرطل وصل حتى يتزايد يزل ولم نصًفا، بستني الصابون والرطل
الطري السمك والرطل نصًفا، بستني القشطة والرطل نصًفا، بأربعني املاء والراوية
من بالعدد بنصفني يباع كان وقد أنصاف، بعرشة اململوح والقديد نصًفا، عرش بستة

ذلك. عىل وِقْس نصًفا، بأربعني الفسيخ والحوت وزن، غري
من جملة ومعه ثانيًا العادلية جهة إىل باشا طاهر خازندار رجع عرشينه ويف

بالجيزة. باشا طاهر واستمر مدفعني، ليلة كل يف يرضبون وصاروا العسكر،
الوكيل أغا مصطفى بها وأرسل القبايل، األُمرا إىل مكاتبة باشا عيل محمد كتب وفيه
إىل األلفية من جماعة أيًضا وصل وفيه أمر، عىل ليصطلحوا الصابونجي كاشف وعيل
العساكر، بخروج عيل محمد فأمر ودراهم، كلفة منها وطلبوا الجيزة، وبالد سقارة جهة
سادس األربع ليلة كان فلما بنفسه، الخروج عىل فعزم العلوفة بطلب وا واحتجُّ فتلكَّئُوا
بطول التعدية يف ورشعوا القديمة، مرص إىل معهم وركب العساكر كبار طلب عرشينه
والدالة قوش، وصالح بك، وعمر بك، وعابدي وخواصه، وعسكره عيل محمد وهم: الليل،
وطايفته، الدالة وكبري تجمل، يف وأتباعه شنن بنت تزوج الذي كاشف وعيل وكبريهم،
طوابري خمسة بعسكره كبري كل وانفرد الفضا، إىل وبرزوا الرشوق وقت الجميع وركب
جماعة كل متفرقني وغريهم العربان من خيالة فرأوا منهم البعد عىل ونظروا وستة،
فخرج خلفهم، فساقوا أمامهم، فانهزموا منهم جماعة عىل طابور كل فحمل ناحية؛ يف
أوزي له: يقال وآخر كاشف عيل وحمل الرضاب، بينهم ووقع خلفهم من كماين عليهم
أسريًا وأخذوه عليه، وتكاثروا به فاحتاطوا عيل محمد فظنوه مجمًال فرأوه جماعتهم يف
وعدوا القهقرى الجميع ورجع الهزيمة، فيهم ووقعت منهم نجا من وفرَّ معه، ومن هو

إليهم. وانضموا األخصام إىل طايفة األرنؤد من وذهب تأخري، غري من مرص بر إىل
يطول نفسانية وأغراض أمور بسبب منافسات؛ األزهر أهل بني وقع األيام هذه ويف
محمد الشيخ مع وحزب الرشقاوي، هللا عبد الشيخ مع حزب حزبني: وتحزبوا رشحها،
من بذلك تقريًرا له وكتبوا الجامع، عىل ناظًرا األمري الشيخ وجعلوا األكثر، وهم األمري

النقيب. أفندي عمر والسيد السادات والشيخ املشايخ عليه وختم القايض،
خرج فلما األُمرا، أحد يتقلدها وكان الفرنسيس، أيام من شاغرة النظارة وكانت
وملا الرشقاوي، الشيخ لذلك فانفعل تاريخه، لوقت للمشيخة تابعة مرصصارت من األُمرا
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الخدمة وأحرض وبابنه، بنفسه الجامع لخدمة النظر يف األمري الشيخ اجتهد ذلك فعلوا
وعلقوا الجدد، بالحرص املقصورة وفرشوا ومسحوه صحنه، وغسلوا الجامع وكنسوا
امليضاة وغسل بالتنظيف ويأمرهم الخدمة، عىل يقف يوم كل وصار البوايك، قناديل
بوابًا له ورتبوا الكبري، الباب عدا ما العشا صالة بعد من األبواب بغلق وأمر واملراحيض
وغايطهم ببولهم ويلوثونها بالحرص، يلتفون الذين األغراب من به يبيت من وطردوا

ذلك. ونحو
الجيزة، بر إىل العسكر من طايفة عدى العيد، ليلة هي التي األحد ليلة غايته ويف
الليلة تلك يف شنًكا وعملوا واختالفات، ارتجاج العسكر يف وحصل األخصام، إىل وانضموا
وصلوا املساجد أرسجوا كانوا وقد األخرية، العشا بعد شوال هالل أثبتوا بعدما األزبكية يف

الليل. من ساعة تالت يف املنارات طفوا ثم الرتاويح،

(١٢٢٠ (سنة شوال شهر

االضطراب، من عليه هو ما عىل والحال مرتبكة األمور وجميع املذكور، األحد بيوم استهل
الناس وانكف أمن، وال حظوظ وال حواس جمع للناس رمضان شهر يف يحصل ولم
أخباًرا اإلنسان يسمع وقت كل ويف العسكر، أذية من خوًفا ليًال الشوارع يف املرور عن

الناس. وأذية والقتل الخطف من أفاعيلهم من وقبايح ونكات
ِفَرد قوايم وعملوا للذهاب، وتهيئوا األقاليم كشوفات مناصب قلدوا رابعه ويف
يأخذونه وما ألنفسهم الكشاف يأخذه ما وخالف تقدَّم، ما خالف البالد عىل ومظالم
طرفه من يرسل املنصب لتقليد منهم الشخص يرتشح عندما أنه وذلك نزولهم؛ قبل
إما املعينني، باسم طرق وحق البشارات، بأوراق عليه سيتوىل الذي اإلقليم إىل معينني
أوراق ويسمونها أخرى بأوراق أتبعوها ذلك قبضوا فإذا أقل، أو أكثر أو ألًفا عرشين
ذلك، ونحو القفطان لبس أوراق كذلك ثم أقل، أو أكثر أو ذلك مثل وفيها اليد، تقبيل
بك وكتخدا هذا ذلك، غري إىل العمل ويستأنف خالفه يتوىل أنه جميعه ذلك بعد يتفق وقد
بالغربية ومرة باملنوفية مرة والجور، والعسف األموال وجمع باإلقليم رسحانه يف مستمر
واالستعجاالت الطرق وحق واملغارم الشهريات من األكياس إال يقرر وال بالرشقية، ومرة

كتاب. وال دفرت به يحيط ال مما املرتادفة
حسنًا مملوكه فقلدوا صغريًا ولًدا وترك البهار، كاتب أفندي إبراهيم َ تُُويفِّ تامنه ويف

ولده. عن وكيًال منصبه يف
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وذلك والجيزة؛ طرا نواحي إىل بالخروج عليهم واملناداة العسكر كثر األيام هذه ويف
وصل وبعضهم البالد، من كلًفا وأخذوا الرشق، ناحية إىل عدى األلفية بعض أن بسبب

الغربي. بالرب وردان إىل
يف حرض من فمنهم الشام، ناحية من وغريهم الدالتية من جملة حرض عارشه ويف
عىل مسافًرا كان الذي باشا طاهر وعدى الرب، يف حرض من ومنهم دمياط، عىل البحر

جدة.
العسكر من املايتني نحو وصحبتها السويس إىل املتوجهة القافلة سافرت أيًضا وفيه
القايض أفندي حسن صحبتهم وسافر عنه، بدًال باشا طاهر طرف من كبري وعليهم

القانون. حسب بمكة قاضيًا ليكون املنفصل
وفتح عيل محمد فأرسل السويس، من التجار قوافل وصلت عرشه خامس ويف
الجمالية بوكايل التجار فانزعج البن، وفروق التجار بضايع أخذ وأراد الحواصل
املغارم من عليها جعلوه وما وأجرها ونولونها عشورها دفعوا أن بعد وذلك وغريها،
ذلك يف ينتطح ولم رياًال خمسون فرق كل عن املصالحة عىل األمر وانحط السابقة،

شاتان.
وفعل األقاليم، من األموال جمع بعدما مرص إىل بك كتخدا حرض عرشينه حادي ويف

الحد. عن الخارجة واملظالم الِفرد من فعله ما
العبايس. أفندي عثمان َ تُُويفِّ عرشينه خامس األربع يوم ويف

(١٢٢٠ (سنة القعدة ذي شهر

ونصبوا يوم، كل يف للتجريدة العسكر بخروج حاصل واالجتهاد التالت، بيوم استهل
يخرجون يوم كل ويف تقدَّم، كما شعبان ابتدا من طرا وناحية الجيزة برب عرضيهم

كذلك. ويعودون طوايف
وعيل الصابونجي كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى حرض تاسعه األربع يوم ويف
وثالثون نيف وحرضصحبتهم الصلح، ألجل ِقبيل إىل توجهوا كانوا الذين الفالح، جاويش
حقيقة يعلم ولم ذلك، وغري وتمر وجلود وأدهان غالل فيها واملتسببني السفار من مركبًا

حصل. ما
بالرتكي الغد من بالخروج العسكر عىل نودي عرشه حادي الجمعة يوم ويف

التأخري. من والتحذير والعربي،
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الرب. طريق من هجانًا ثانيًا بجواب أغا مصطفى رجع األحد يوم ويف
القلزم من بهما للسفر وعني والكسوة، املحمل أخرجوا عرشه رابع االتنني يوم ويف
يتفق لم وهذا وثمنها، ربعها له دفعوا الرصة رصاف ومعه العنتبيل، جاويش مصطفى

نظريه.
عيل ملحمد البشارة ومعهم ططريٍّا السبعني نحو ورد عرشه خامس التالت يوم ويف
ألحمد الدفرتدارية بمنصب مراسيم أيًضا معهم ووصل رودس، إىل األطواخ بوصول باشا
يف إسكندرية إىل بالدفرتدارية األول العام يف وصل كان الذي وهو بجديد، امللقب أفندي
عرًضا شأنه يف وكتبوا عنها، ومنعوه الدفرتدار أفندي وجانم خورشيد باشا أحمد أيام

أفندي. جانم عىل راضون البلد أهل وأن قبوله، بعدم للدولة
أفندي جانم أيًضا وعزل مرص، عن وعزل باشا لخورشيد حصل ما حصل فلما
لحافظ الخاصكية ونظر له، مجددة أغا لسعيد الوكالة وفيها أخر بمراسيم املذكور
حسني وكان الدفرتدارية، بتقليد األمر إليه بمرصفوصل الوقت ذلك من واستمر سليمان،
بديوان اجتمع عرشه سابع الخميس يوم كان فلما لذلك، املتقلد هو الروزنامجي أفندي
ولبس املشايخ، وبعض األرشاف ونقيب أغا وسعيد باشا قابجي أغا صالح عيل محمد
حصل فإن كغريه، حوادث يحدث ال أنه عليه ورشطوا الدفرتدارية، خلعة أفندي أحمد

نفسه. عىل ذلك وَقِبل شانه يف وعرضوا عزلوه يش منه
أواخر واملحمل الكسوة وصحبتها القافلة، ارتحلت عرشه تامن الجمعة يوم ويف

القلزم. من ليسافروا السويس جهة إىل وذهبوا بالصحرا، قايتباي ناحية من النهار
عىل وأغار كبري جمع يف ركب الفرنسيس كبري بونابارته بأن األخبار وصلت وفيه
ملكهم وطلب وقالعهم تختهم وملك عليهم وظهر عظيًما، حربًا وحاربهم النمساوية بالد
من ذلك غري وملك رشوطه، عليه رشط بعدما ململكته فأعاده حصونه، من خروجه بعد
أشهر. ثالثة عىل هدنة وبينهم بينه ووقع املوسقو بالد إىل سار ثم والحصون، القرانات

القديمة. مرص ناحية إىل طاهر باشا حسن خرج عرشينه تالت األربع يوم ويف
وأنهم عظيمة، مقتلة بحصول مبرشون حرض عرشينه سادس السبت يوم ويف
الرسور. وأظهروا لذلك مدافع فرضبوا وروس؛ أرسى عسكر جملة األخصام من أخذوا
مقطع وذراع رأًسا وعرشون إحدى وهي واألرسى الروس وصلت األحد يوم ويف
فأعطى فالحون، وغالبهم األجناد جنس من وال يُعرف من فيهم ليس أسريًا، عرش وسبعة
زويلة. باب عند والذراع الروس ووضعوا وأطلقهم دينار، نصف أسري لكل عيل محمد
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راكب اإلنكليز من جنرال صحبتهم أيًضا ووصل السويس، من القافلة وصلت وفيه
يوم كان فلما قنصلتهم، عند فذهب َجَمًال، سبعني نحو عىل ومتاعه وحملته تخت يف
شنًكا له وعمل فتلقاه باألزبكية، عيل محمد عند وذهب التخت يف ركب غايته األربع

مكانه. إىل رجع ثم وتقادم هدية له وقدم ومدافع

(١٢٢٠ (سنة الحرام الحجة ذي شهر

من الصابونجي كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى حرض فيه الخميس، بيوم استهل
ثم الصلح، لتقرير الهجن عىل ثانيًا رجعا ثم وعادا ذهبا أنهما تقدَّم وقد القبلية، الجهة

الصلح. لذلك أثر يظهر ولم رجعا
إىل انتقل قد بك إبراهيم وجدا أسيوط إىل ذهبا ملا املذكوَرين أن عنهما الناس وحكى
به وجها الذي بالتوجه يرضيا فلم والربدييس حسن بك بعثمان واجتمعا طحطا، ناحية
كانوا الفرنساوية فإن املنية، حدود من إال يكفينا ال وقاال: جرجا، حدود من وهو إليهم،
من الجميع نحن أنه فكيف بمفرده، بك ملراد املنية حدود من القبلية البالد حكم أعطوا
هذه من اإلقليم إخال من بد فال مطلوبهم عىل الصلح استقر إن أنه أيًضا ورشطوا جرجا،
الباشا يبقى وال والفساد، والدمار والخراب الرضر إال منهم يتحصل ال الذين العساكر
يستغني ال فهو مطلوبنا، يعِطنا لم إذا أيًضا إنه وقالوا: عسكري، ألَفي مقدار إال منهم
منهم، وأحسن له أوىل فنحن بها؛ علينا يبخل التي بالبالد يقيمون العسكر من أناس عن
يف املسافرون وتسري األمن يحصل ذلك وعند والغالل، املال من البالد عىل بما ونقوم
هذا عىل الحال استمر إذا وأما راحة، وله لنا ويحصل والغالل املتاجر وترد املراكب،
لم إن أنه عىل البالد ساير وكذلك ونفقاتهم، العسكر كثرة من متعبًا يزل لم فإنه املنوال

والنََّصب. التعب عىل ومعهم معنا مستمر واألمر بأيدينا، البالد هي فها بذلك يرَض
األرنؤدي أغا سليمان وفيهم العسكر، كبار من جماعة بأن الخرب ورد رابعه ويف
الرشقي الرب إىل املنية من عدوا العسكر من وافرة عدة ومعهم منفلوط كشوفية توىل الذي
دخلوا فلما بهم، املرصيني إلحاطة األقوات وعدم القحط من عندهم ما بسبب باملطاهرة؛
وحاربوهم بهم وأحاطوا واألجناد، األُمرا بعض إليهم وصل وملكوها املطاهرة بلدة إىل
وفيهم الباقي وأرسوا القليل، وهو هرب من وهرب منهم، وقتلوا عليهم ظهروا حتى أياًما
األُمرا كبار به وقابل القتل، من فحماه األجناد بعض إىل فالتجأ املذكور، أغا سليمان
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إىل وحرض للعود، استأذنهم ثم أياًما معهم وأقام وسالح، ودراهم بكسوة عليه فأنعموا
بداره. وجلس مرص

مبطونًا. الصغري باأللفي املعروف بك بشتك األمري بموت أيًضا الخرب ورد وفيه
مرص من خرج كان وقد مرص، إىل الرميالتي الخرضي حجاج حرض أيًضا وفيه
األلفي عند ذهب ثم باملنوات بلده إىل وذهب العسكر، من خوًفا باشا خورشيد حادثة بعد
بلده إىل فرجع منه، حصلت لنكتة طرده األلفي إن ثم الوقت، هذا إىل معسكره يف وأقام
وخلع الباشا وقابل األمان بذلك فحرض الباشا، من أمانًا له فكتب عمر السيد إىل وأرسل
أقرانه، بني ووجاهته وصناعته حرفته يف عليه هو ما عىل بأنه خطته يف له ونادوا عليه

له. مالزم عسكري وصحبته املدينة يف يميش فصار
عيل محمد ركب اليوم ذلك ويف بعرفة، الوقوف يوم كان تاسعه الجمعة يوم ويف
إال بالهيئة واليته وقت من يركب ولم الحسيني، باملشهد الجمعة وصىل الكاملة باألبهة
يف وكذلك بالعيد، إعالًما القلعة من مدافع عدة رضبوا الليلة تلك عرص ويف اليوم، هذا يف

الترشيق. أيام مدة الخمسة األوقات من وقت كل ويف صبحها
الجيزة، إقليم إىل العربان من طوايف ومعه األلفي بك حرضجاهني عرشه رابع ويف
إليهم، العساكر بخروج وأمروا بذلك وأُشيع ودراهم، البالد من وأغناًما الكلف وأخذوا
القلعة من وأنزلوا بوالق، ناحية إىل وخرج الخميس يوم يف باشا عيل محمد وركب
من طايفة وعدى وجدوها، إن األسواق من الحمري يخطفون وطفقوا ومدافع جبخانة
كثرية، عساكر وصحبته إنبابة بر إىل باشا طاهر وعدى الجيزة، بر إىل الخيالة العساكر
عىل وخيولهم دوابهم وأطلقوا بها، وسكنوا دورهم من وأخرجوهم القرية أهل وأزعجوا

قليلة. أيام يف أخرض عوًدا وال منها يُبقوا ولم بأجمعها فأكلوها املزارع،
من والخوف الوهم من داخله ما بسبب أيًضا؛ الخرضي حجاج اختفى وفيه

العسكر.
الرب إىل الخبريي معادي ناحية من التعدية يف باشا حسن عساكر رشع عرشينه ويف

اآلخر.
أيًضا. باشا حسن عدى عرشينه خامس األحد يوم ويف

العسكر قوايم يف يكونوا لم الذين العساكر عىل األسواق يف نودي االتنني يوم ويف
أيام ثالثة بعد منهم ُوجد ومن بالدهم، إىل والخروج بالسفر القبسيز، لهم يقال الذين
أو البلد أهل من كان ومن ذلك، بمعنى البالد إىل وأرسلوها فرمانات كتبوا وكذلك ُقتل،
األول. زيه إىل ولريجع ذلك، فلينزع بزيهم ومتزييًا العسكر بصورة األتراك أو املغاربة
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املعاملة ألن ميزانها؛ بنقص إال تقبض ال الناقصة املعاملة عىل نودي أيًضا وفيه
الوزن يف العملة أصناف أحسن كان الذي البندقي الذهب وخصوًصا ا، جدٍّ نقصها فحش
الواحد املشخص من فيقصون بالقص عليه تسلطوا العسكر فإن والجودة، والعيار
طلب أو رده عىل املتسبب يقدر وال املشرتوات، يف ويدفعونه وأقل، أكثر أو الربع مقدار
وأغلق كثرية، قتىل بذلك وُقتل وزنه، أو رده عىل يقدر ال الصرييف وكذلك نقصه، أرش

رشهم. من خوًفا الوزن من وامتنعوا حوانيتهم الصيارف
كان وقد نصًفا، تسعون وهو املعاملة بالريال البن بيع يف التعامل عىل نودي وكذلك
ضعف نصًفا وثمانني ماية الفرانسة رصف وبلغ فقط، بالفرانسة البن بيع يف االصطالح
معاملة جميع ألن والنقص؛ الغش من لسالمته فيه الناس لرغبة وجوده وعز األول،
جميعها عىل الغالب فإن املسلمني، معامالت بخالف والنقص الغش من ساملة الكفار

والنقص. والغش والخلط الزيف
بالقطع عليها تسلطوا وسالمتها، الكفار معامالت إىل ونظروا ذلك عىل انطبعوا فلما
وقال األديان، جميع عن واالنحراف والخرسان للغش تتميًما والتقصيص؛ والتنقيص
الرضب دار إىل الفرانسة الرياالت فيأخذون منا»، فليس غشنا ومن املعاملة «الدين ملسو هيلع هللا ىلص:
ثم بها، يتعاملون قروًشا ويرضبونها نحاًسا أرباعها ثالثة عليها ويزيدون ويسبكونها،
ال ووضًعا، شكًال املعامالت أقبح من أحمر نحاًسا وتصري يسرية مدة يف حالها ينكشف
السابقة املرصية الدول يف باألرطال ترصف كانت التي النحاس الفلوس وبني بينها فرق
أسما وعليها منها كثريًا شاهدنا وقد الشكل، يف هذه من أجمل تلك بل والَكيِْف، الَكمِّ يف
من ذاك إذ به املتعاَمل الدرهم وكان أوقية، نصف منها الواحد ووزن املتقدمني، امللوك
من أرطال بثالثة ويُرصف قرياًطا، عرش ستة الرشعي الدرهم وزن عىل الخالصة الفضة
جميع يف تُستعمل فلًسا وسبعني اتنني الواحد الدرهم رصف فيكون النحاس، الفلوس

واملحقرات. والجزئيات البيوت ولوازم واملعاليم واملرتبات املشرتوات
يف شيخ املؤيد امللك واستقر الجراكسة، دولة وظهرت القلوونية الدولة زالت فلما
ثمانية وهو درهم نصف وجعله به املتعاَمل الدرهم اخترص االختالل، وبدا مرص سلطنة
الجركسية الدولة آخر يف صارت حتى تتناقص تزل ولم مؤيدي، نصف وُسمي قراريط،

الدرهم. ربع من أقل
رصف فيها املرشوط باألوقاف والوظايف واملرتبات النحاس الفلوس أمر واختل
وغباوة والغش والطمع الجور بسبب ويضعف يختل الحال يزل ولم بالفلوس، املعاليم
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أمر تالىش حتى النظام، قوام بها التي العامة املصالح عن بصايرهم وعمى األمر، أويل
للدرهم، العرش من أقل بالنصف عنه املعرب الدرهم وصار والعيار، الوزن يف ا جدٍّ الدراهم
األصيل الدرهم بدل اآلن هو الذي النصف يف فيكون الربع، نحو الخالصة الفضة من وفيه
اآلن معاملتنا من الواحد النصف يف فيكون العرش، ربع من أقل الخالصة الفضة من
عرش ستة عن بدل وذلك الفضة، من قرياط ثلث وربع قرياط قمحات خمس وزنه الذي

الخالص. األصيل الدرهم وهو قرياًطا
الدرهم فإن يش، كل يف الَربكة به انمحقت الذي الخفي الخرسان هذا إىل فانظر
فإذا كذلك، األمر تجد واحسب فتأمل القديم، النحاس الفلس بمنزلة صار اآلن الفضة
وعرشين خمسة اكتسب فكأنه هذه، دراهمنا من درهم ألف اكتسب إنسانًا أن فرضنا
عن هذا وقتنا يف وعرشين الخمسة قيمة حسبنا إذا أنه عىل عرشها، ربع وهو غري ال
مايتان وهو الباقي ويذهب وخمسني، سبعماية تبلغ فإنها نصًفا، ثالثون درهم كل

هدًرا. وخمسون
ثم الخالص، الذهب من مثقاًال األول الزمن يف وزنه كان الدينار فإن الذهب وأما
من درهًما بثالثني يُرصف وكان قرياًطا، عرشين بعدها وما الفاطمية الدولة يف صار
القرن أوايل يف الدينار وزن استقر أن إىل الدينار رصف زاد الدرهم نقص فلما الفضة،
باألرشيف، عنه املعربَّ وهو نصًفا بتسعني ويُرصف ونصًفا، قرياًطا عرش ثالثة املايض
األنصاف وكذلك العيار، يف جيدين وكانا بماية يُرصف بالفندقيل املعروف والطريل
والريال نصًفا، بخمسني يرصف الريال وكان والوزن، العيار جيدة ذاك إذ كانت العددية

نصًفا. وأربعني باثنني الكلب
وعرشين بماية والفندقيل وخمسني بماية الجنزريل املحبوب وهو الدينار صار ثم
وغال الجنزريل عن بدًال أحمد السلطان أيام يف الزر املحبوب حدث ثم بستني، والفرانسة
ونصف. قرياًطا عرش ثالثة الزر ووزن وعياره، املشخص وزن يف وكان الجنزريل، رصف
والقروش، الرضب دار عىل واستياله رزق واملعلم بك عيل أيام يف االختالل زاد أن إىل
العساكر عىل املصاريف لكثرة غشها يف وزاد منها، واستكثر القروش رضب واستعمل
وستة بماية والطريل وعرشة، بماية بالزر املعروف األرشيف واستقر والنفقات، والتجاريد
عيل أيام من مدة وثمانني بخمسة الفرانسة والريال بمايتني، واملشخص وأربعني،
من الناس بأيدي يبَق لم حتى وأجزاها وضعفها، املفردة القروش وجود وفحش بك،
الحيل وصياغة واالدخار للسبك وطلبت املذكورة، األصناف باقي وعز هي، إال التعامل
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نادى الدهب أبو بك محمد وتملك بك عيل دولة زالت فلما واألبدال، املصارفة يف فرتقت
وباعوها أموالهم، من عظيمة خسارة الناس فخرس رأًسا، بأنواعها القروش تلك بإبطال
ال والنصفيات الزر واملحبوب العددية األنصاف رضب عىل واقترصوا للسبك، باألرطال
بتوايل الحال وزاد املصارفة، يف وغلت قيمتها ونقصت وعيارها وزنها من ونقصوا غري،
زيادة يف وتساهلوا البضايع، وكساد املعاش وضيق والغرامات، والغال واملحن الحوادث
واقرتن املماطلني، من الحقوق وخالص واملبايعات السلع ثمن يف وخصوًصا املصارفة
يف النظر وتركهم وطمعهم، الرعية ملصالح اْلِتفاتهم وعدم وجورهم الحكام تغافل بذلك

الحدود. هذا وقتنا يف تجاوزت أن إىل العواقب
وخمسة مايتني املحبوب رصف وصار الضعف، من أكثر املصارفة يف وبلغت
البندقي واملشخص وتمانني، بل وسبعني وخمسة بماية الفرانسة والريال وعرشة، بل
ويزيد الجديد، وهو وعرشين بتلتماية والفندقيل وستني بتلتماية واملجر وأكثر، بأربعماية
مصارفته يف ِزيد باملحمودي اآلن املوجود السليمي أبدل فإذا العيار، لجودة القديم
فيزيد بمثله املحمودي أيًضا ويتفاوت واالحتجاج، الرغبة بحسب وأكثر نصًفا أربعون
يف املحبوبان ويكون العني، حرف فيه الذي عن الراغب ويزيد الراغب، عن وردة أبو
ووزن قرياًطا، وعرشون سبعة وزنهما أن مع الواحد املشخص عن بدًال املعاملة تحويل
الخلط من فيه ما وهي قراريط، تسعة بينهما فالتفاوت قرياًطا، عرش تمانية املشخص

وضبطه. تحقيقه ويعرس رشحه يطول مما ذلك وغري
وكل مستمرٍّا، واضطرابها نقودها وإتالف رصفها وزيادة املعاملة أمر يزل ولم
أصل ألن إليها؛ يُلتفت وال تُقبل وال يُسمع ال أغراضهم بحسب مناداة عليها ينادون قليل

وفسادهم. خبايثهم مجراة عن ومنحدر عنهم منبعث الكدر
ريض — البدوي أحمد سيدي لزيارة بالذهاب الكبري لولده الباشا أذن آخره ويف
ألف البالد عىل دراهم له وقرر وهجنًا، وعسكًرا أتباًعا صحبته وعني بطندتا، — عنه هللا
أغا مصطفى حريم وريستهن حريمات سافر وكذلك الكلف، خالف دونها فما ريال
وعسكر وِجمال وأحمال ومواهي وعربات تخرتوانات يف مثلها يسبق لم هيئة يف الوكيل
هذه أن وأظن ذلك، ونحو وكلًفا البالد عىل مقررات أيًضا لهن وفرضوا وفراشني، وخدم

القيامة. أهوال من املحدثات
واإلنذارات. الحوادث من فيها حصل وما السنة وانقضت

مفتي املحققني وعمدة املدرسني صدر الفهامة والبحر العالمة اإلمام فيها ومات
الحنفي، الحريري أحمد الشيخ ابن املعطي عبد محمد الشيخ املرصية بالديار الحنفية

203



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وحفظ وجوَّده، القرآن وَحفظ وصالح، عفة يف ونشأ وألف، وماية وأربعني ثالث سنة ُولد
وخطه كثرية كتبًا وكتب باألجرة، ينسخ وكان الخط وجوَّد العرص، أشياخ وحرض املتون،
األدب، وخزانة الزوايا وخبايا كالريحانة األدبيات يف وغالبها والجودة، الصحة غاية يف
وحرض تحنَّف، ثم املذهب شافعي وكان والقبول، الحسن غاية يف ذلك من بخطه والتي
الشيخ والزم العدوي، محمد والشيخ الدلجي محمد الشيخ مثل: املذهب أشياخ عىل
الكتب غالب عنه وتلقى عليه وحرض به وعرف إليه، وانتسب كلية مالزمة املقديس حسن
العدوي عيل والشيخ والحفني امللوي الشيخ عىل العلوم باقي وحرض املذهب، يف املشهورة

لسانه. عن الفتاوى عىل األجوبة يكتب وكان وغريهم،
عثمان بجامع واإلمامة، الخطابة وظيفة يف مكانه تقرر املذكور شيخه َ تُُويفِّ وملا
وكانت املذكور، الجامع برحاب السكنى بها له املرشوطة بالدار وسكن باألزبكية، كتخدا

التصنع. عن لخلُوِّه النفوس يف وْقع ولوعظه واالختصار، الخفة غاية يف خطبه
ما وحصل وألف، وماية وتسعني اتنني سنة يف الدمنهوري أحمد الشيخ مات وملا
الحنفية ملشيخة املرتجم تعني — تقدَّم كما — العرييش الرحمن عبد للشيخ حصل
فيها وسار له، وكفئًا لذلك أهًال وكان قليلة، بأيام وفاته قبل املذكور عن عوًضا والفتوى
الدنيا عليه وأقبلت واإلفادة، للفتوى الناس وقصدتْه ذكره واشتُهر بحشمة، حسنًا سريًا
نفيسة داًرا أيًضا واشرتى كتخدا، عثمان وقف يف جارية األزبكية عىل مرشفة داًرا وسكن
يف كالتدريس الحنفية مشيخة وظايف فيه وانحرصت باألجرة لغريه وأسكنها بالجودرية
بعضها، يف بنفسه اإلقرا يبارش فكان وغريها، واملحمدية والرصغتمشية املحمودية مدرسة

إبراهيم. الشيخ العالمة ولده والبعض
غانم أغا أحمد مات ملا أنه وذلك انقطاعه؛ حال يف حتى ويُفيد ويُميل يُقري يزل ولم
يذهب أن منه والتمسوا بينهم املرتجم تحكيم عىل اتفقوا ثم منازعة، عتقايه بني وحصل
عىل اعتمد السفينة يف النزول وأراد بوالق إىل ذهب فلما بينهم، ليصلح فوة إىل صحبتهم
لنحافة عظمه فانكرس معصمه عىل الرجل ذلك فقبض رجله، فعثرت الواقفني بعض
بعافيته، وفرحوا شهور بعد بري حتى عالجه من له وأحرضوا داره إىل به فعادوا جسمه،
بعد ركباته أول وكانت إليه، وذهب فركب السباع قناطر بناحية أحبابه بعض ودعاه
عظم فانكرس رجله زلقت الجلوس مرتبة إىل الصعود وأراد املجلس إىل طلع فلما برئه،
يحسن فلم املعالج له وأحرضوا داره إىل به وذهبوا وحملوه، الحارضون وتكدر ساقه
سابع األربع يوم َ تُُويفِّ ثم سنوات، سبع نحو للفراش مالزًما واستمر كثريًا وتألم املعالجة،

األزبكية. برتبة وُدفن سنة، وسبعني سبع عن السنة من رجب عرش
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أدام — إبراهيم الشيخ املستعد العالمة املحقق ولده واإلفتا املشيخة يف بعده وتعني
وضوابط ومنظومات وتقييدات مآثر وللمرتجم — أوالده عليه وحفظ بحياته، النفع هللا

قوله: ذلك فمن وتخميسات،

َش��بَ��ِه ووج��ُه ت��ش��ب��ي��ٍه أداة ال��م��ش��ب��ِه م��ع ب��ه ُم��َش��بَّ��ٌه
ال��ت��ش��ب��ي��ُه أرك��انَ��ه ح��وى ف��ق��د ال��ن��ب��ي��ُه ال��م��ش��ب��ُه وال��خ��ام��ُس

املشهورين: البيتني عىل تخميس وله

ب��دن��ي أن��ح��ل��ت س��ق��ام م��ن ب��ي ح��لَّ م��ا وأق��ل��ق��ن��ي ج��س��م��ي َوَه��ى ��ا ل��مَّ ق��ل��ت ق��د
ي��ق��رب��ن��ي ت��م��ري��ض��ي ك��ان إن رب ي��ا ال��م��ح��ن م��ن ده��ري ب��ه رم��ان��ي وم��ا

ل��ي أوس��ع ال��ع��ف��و ف��ب��اب إل��ي��ك ُزل��ف��ى
وم��ك��ت��ت��م��ا ج��ه��ًرا ق��ل��ت��ه م��ا وس��وء ع��ُظ��م��ا ال��ذي ع��ص��ي��ان��ي أْج��ل م��ن ك��ان أو
ف��م��ا ال��ذن��وب ت��م��ح��ي��ص أج��ل م��ن ك��ان أو ال��ك��رم ش��ي��م��ة م��ن ع��ص��ى ��ن ع��مَّ ف��ال��ع��ف��و

وال��ع��ل��ل ل��ألس��ق��ام ع��ف��وك ي��ح��ت��اج

الشرباوي هللا عبد الشيخ قصيدة عىل وتخميس املنبهجة، عىل أيًضا تخميس وله
وأوله: املشهورة،

وف��ن��ي ال��م��ع��اص��ي دأِب��َي ص��ي��رت وال��ت��م��ن��ي وغ��يَّ��ه��ا ن��ف��س��ي إن
م��نِّ��ي ال��ذن��ُب ت��ع��اظ��م إن��ي ربِّ ظ��ن��ي ح��س��ن م��ن ن��ادي��ت إن��ي ث��م

أع��ظ��ْم ع��ف��وك وج��دت أن��ي غ��ي��ر

هللا. سامحه — ذلك غري وله آخرها، إىل
سعد ابن أفندي عثمان املتكلم الفصيح النبيه املنيش املفوَّه األمثل األجلُّ ومات
يُعرف ووالده هللا، عىل املتوكل بمرص العباسية الخلفا آخر ولد من األنصاري، العبايس
واشتغل نشا وبها بمرص ُولد والخالفة، السيادة بيت من النسا جهة من باألنصاري
منها فأخذ والنجوم الحساب وعانى بذكاه، الفنون يف ومهر الوقت ُفضال عىل بالعلم

حظٍّا.
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إنما أنه فاعتذر ذلك، يف محبيه بعض والمه األُمرا، بعض ديوان يف رس كاتب ونزل
له محيد فال الظلمة، أيدي عليها استولت التي وضياعه بالده لبعض صيانة عليه قدم

عرشتهم. عن
وترك الخلوتية، طريق يف السلوك وأراد الكردي محمود الشيخ بشيخنا واجتمع
الحت حتى عليه كان عما وأقلع واألوراد، األول االسم وتلقن كثريًا والزمه الدخان، رشب

ا. جدٍّ واعتقده مالزمته أنوار عليه
الحرمني غالل عىل خليفة ويل ثم الدخان، ورشب حالته إىل رجع األستاذ وفاة وبعد
وراج ومخادعة، وشدة مراس وقوة برصامة مرص روزنامة ويل ثم بشهامة، فبارشها
السيد وفاة وقبل كلبة أبي أفندي أحمد عزل بعد وذلك حشمته، وزادت حاله واتسع أمره
عليه فأغروا والناس، الكتبة باقي عىل أمره وثقل الروزنامجي، الكماخي أفندي محمد

قلقه. وزاد صدره فضاق وعزلوه
خبًزا ويفرق ويدعو يبتهل والنهار الليل يف األوليا ملشاهد وتردَّد رعونة، فيه وحدث
له ويرون برهة فيكرمهم والوالية الصالح يدَّعون والذين املجاذيب إليه ويأوي ودراهم،
ويبدلهم عنهم ينقطع الحال يطول ملا ثم َهَوُسه، فيزداد وإخباريات، ومنامات مرائي

وهكذا. بآخرين
ويقول: وشطحيات بمكاشفات بعضهم ويرتجم الحريم يف بعضهم مع ينام وكان
ثم كذا، فالن كرامات ومن السما، إىل يصعد وفالن القلوب، خطرات عىل يطَّلع فالن

ذلك. عن يرجع
عرششهًرا، ثمانية بها واستمر أيًضا، الروزنامة كتابة يف أعيد محمد السيد مات وملا
وكان وعزله، الكبري بك إبراهيم عليه انحرف ثم املايتني، بعد ثماٍن سنة يف إعادته وكانت

ذلك. له يتم فلم إليه يَئُول األمر أن يظن
املرتجم أَِيَس فعندها ذلك، وقلده امُلتََوىفَّ أخي ابن إبراهيم السيد بك إبراهيم وأحرض
بعد وبيته شأنه والزم واألحوال، الدول وتقلب الفتن، بحدوث األمور واختلفت منها
كتب لديه واجتمعت األمراض واعرتته الفرنسيس، حادثة يف الشام إىل هجرته من رجوعه

تركته. يف بأرسها وبيعت العلوم، ساير يف كثرية
السنة. من شوال عرشي خامس األربع يوم تويف

سريين بن محمد الشيخ الفهامة والبحر العالمة الناسك الصالح اإلمام العمدة ومات
والده به وقدم الستني حدود يف ُولد املقديس، الشافعي جيش بن محمود بن محمد بن
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عليه، فتفقه الرباوي عيىس الشيخ دروس وحرض بالعلم واشتغل القرآن فقرا مرص إىل
والزمه األجهوري عطية الشيخ عىل العلوم من جيًدا طرًفا وحصل أنظاره عليه وحلت
أحمد الشيخ عىل مسلم صحيح فسمع بالحديث اشتغل شيخه وفاة وبعد كلية، مالزمة
منه له وحصلت والزمه الذكر، نه فلقَّ الكردي محمود الشيخ بشيخنا واتصل الراشدي،

األنوار.
خلفا جملة من وجعله التاج وألبسه النجابة، لوايح عليه والحت الناس عن وانجمع
الطلبة يذاكر وصار بالحرم، وسكن فقدمه املقدس بيت إىل بالتوجه وأمره الخلوتية،
باملحبة، الناس عليه وأقبلت الذهن، حدة مع جيد فهم وله الذكر، حلقة ويعقد بالعلوم
قبول وعدم عنهم االنجماع مع شفاعته وُقبلت والوزراء، األُمرا عند القبول له ونُرش

هداياهم.
تقريًرا ويقرره العربي، ابن الشيخ كالم من يفهم أنه صحبه من بعض وأخربني
عضده يف بجراحة العقبة يف وأصيب املقدس بيت من وحج سماعه، إىل ويميل جيًدا،
وجلس محموًدا، الشيخ شيخه فزار مرص إىل ورجع املشقات تلك وتحمل عليه، ما وسلب
األشياخ من واقتبس عمره، مبادي يف كثرية أشيا وسمع بلده، إىل بالرجوع له أذن ثم مدة

بالعلم. اشتغاله قبل حتى ة جمَّ فوايد
العالية أسانيده له فكتب يستجيزه، مرتىض السيد شيخنا إىل كتب ١١٨٢ سنة ويف
يُميل يزل ولم مرتىض، السيد ترجمة يف ذكرها تقدم وقد التاج، قلنسوة وسماها كراسة يف
االتفاق، وانفراده اعتقاده عىل وانعقد اآلفاق، يف ذكره واشتُهر ويُعيد، ويدرس ويُفيد
زواره ُسدَّته عىل وازدحمت أخباره، الكون يف وانترشت أرساره وعمت أنواره وسطعت
ولم السنة، من شعبان شهر عرشين سابع وذلك النواعي، ونعتْه الداعي أجاب أن إىل

الصوفية. السادة ورجال الخلوتية من املسلكني دايرة ختمت وبه مثله، بعده يخلف
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الشمس انتقال ذلك ووافق هالًال، السبت ويوم حسابًا الخميس بيوم املحرم شهر استهل
سنة وأول السلطاني، النوروز يوم وهو والشمسية، القمرية السنة فاتحدت الحمل؛ لربج
وستة وماية ألف السنة هذه يف وتاريخهم اليزدجردي، الجاليل التاريخ وهو الفرس،
النهار من ونصف ساعة خامس يف الجمعة يوم يف الواقع التحويل طالع وكان وسبعون،
تربيع عن منرصف العارش حيز يف وصاحبه الرسطان، برج من ونصًفا درجات سبع
راجعة، وهي العارش، يف الزهرة مع واملريخ السابع، يف واملشرتي عطارد ومقارنة املشرتي،
الكبري. العيل هلل والحكم الرعية، وتعب القايم دولة ثبات عىل دليل وهو الرابع، يف وكيوان
بواليته باشا عيل ملحمد تقرير يده وعىل قبوجي بوالق إىل وصل الثالث ليلة ثالثه ويف
باشا عيل محمد عمل النهار أصبح فلما سمور، فروة وهي خلعة، التقرير بمرصوصحبة
األغا ذلك وحرض واألعيان، واملشايخ النقيب عمر السيد وحرض باألزبكية، بمنزله ديوانًا
والوايل األغا وأمامه املدينة، وسط من وشق النرص باب من ودخل موكب يف بوالق من
الخرق باب إىل وصلوا فلما الرتكية، النوبة وخلفه والجاويشية واألغاوات واملحتسب
والقلعة، األزبكية من كثرية مدافع رضبوا التقليد ُقري فلما األزبكية، جهة عىل عطفوا

باألزبكية. وزمور وطبول كثرية وسواريخ ونفوط وحراقات شنًكا الليلة تلك وعملوا
املرصية واألُمرا والعربان العساكر بني حروب بوقوع األخبار وصلت سابعه ويف
ووصل وغريه، يوسف كور ى يسمَّ العسكر كبار من شخص وُقتل الهوا، جرزة بناحية
وأرسل املرصيني، األُمرا إىل وانضموا طايفة العسكر من وهرب جرحى عدة مرص إىل

إليه. عساكر بإرسال الباشا يستنجد باشا حسن
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كتخدا وخرج العشا، أذان من األسواق يف امليش بعدم األسواق يف نادوا اليوم ذلك ويف
من بجملة أغا سليمان وخرج إنبابة، برب وطاقه ونصب النهار أخريات يف بوالق إىل بك

طرا. ناحية إىل وذهب العسكر
بها وأقام الجيزة إىل باشا طاهر وانتقل الغربي، الرب إىل بك كتخدا عدى تامنه ويف

محافًظا.
الغربي، الرب إىل بالتعدية وأمرهم والوجاقلية املرصية األجناد بجمع الباشا أمر وفيه
فليذهب األخصام إىل الذهاب منكم أراد من لهم: وقال باملدينة، إقامتهم من تخوَّف وكأنه

معنا. يستمر وإال
بمولد املعروف بطندتا والجمع البدوي، أحمد سيدي مولد كان األيام هذه ويف
ألن األجرة؛ بأغىل والحمري الِجمال وأكرتوا إليه، بالذهاب البلد غالب وهرع الرشنبابلية،
أو للتجارة أو للزيارة إما عنه يتخلفون ال وعيًدا موسًما اإلقليم أهل عند صار ذلك

والقبيل. البحري اإلقليم وأهايل األكرب العالم به ويجتمع للفسوق، أو للنزاهة
األحمال، يفتشون األبواب عىل الواقفون فكان بحمولهم البلد أهايل أكثر وخرج
بسبب فوقع ذلك، ونحو ومالبسهم املرصية األجناد أسباب من أشيا بعضهم مع فوجدوا
من فكان متاعهم، بنبش رضر الناس ولباقي ذلك من شيٍّا معه وجدوا ملن إيذا ذلك
غري من للخروج يسلكونهم األغا طرف من العسكر من أشخاًصا معه يأخذ من الناس

وأحمالهم. متاعهم ونبش لهم التعرض عن باألبواب املتقيدين ويمنعون تفتيش،
ذهب الفيوم، من األلفي خروج بلغه ملا بك عابدين بأن الخرب وصل تاسعه ويف
ملك بأنه مرص إىل املبرشين وأرسل فدخلها أحًدا، بها يجد فلم الدالة صحبة إليها
بذلك، يبرشونهم األعيان بيوت عىل يطوفون املبرشون وانبث لذلك مدافع فرضبوا الفيوم،

والبقاشيش. الدراهم ذلك عىل ويأخذون
معه وأقام إليه، رجع الهزيمة من باشا حسن ألخيه حصل ما بك عابدين بلغ ملا ثم

الرقق. ناحية
بإقليم وعربانه عساكره وانترشت كرادسة، ناحية إىل األلفي وصل عارشه ويف
ووطء وطبولهم نقاقريهم ويسمعون منهم بمرأ كونهم مع أحد لهم يخرج فلم الجيزة،

خيولهم. حوافر
واملشايخ، النقيب مكرم أفندي عمر السيد إىل مكتوبًا خطابًا األلفي أرسل وفيه

مضمونه:
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واملعاش، الُقوت لطلب هو إنما الجهة هذه إىل حضورنا سبب أن نخربكم
الجيش ِمن معنا َمن ويكفي يكفينا يش فيها يبَق لم بها كنا التي الجهة فإن
به نتعيَّش بما علينا يُنعم أن بشفاعتكم أفندينا مراحم من ونرجو واألجناد،

السابق. يف منه رجونا كما

وأخربه الباشا، إىل عمر السيد ركب عرشه حادي االتنني يوم صبحها يف كان فلما
املوريل كاشف مصطفى تابع له: قال به؟ أتى ومن فقال: املراسلة، عىل وأطلعه بذلك
مشافهة. معه نرتوَّى حتى بالحضور له اكتب له: فقال اآلخر، بالرب متبوعه ترك وقد

وجيوشهم املرصيني من طايفة بأن أخربه من الباشا إىل حرض الوقت ذلك ويف
معهم وتحاربوا هناك املرابطني العسكر من طايفة إليهم فخرج إنبابة، بر إىل وصلوا
فنزل بوالق إىل وذهب فوره من فركب وجرحى، قتىل بعض بينهم ووقع الغنم، بسوق
إىل املراكب تعدية من ُمنع أن بعد داره إىل عايًدا ركب ثم ساعة، هناك وجلس بالساحل
فلو مهزومني رجعوا فإنهم كذلك وكان احتاجوهم، لربما بالتعدية أمرهم ثم إنبابة، بر

كبري. هول لهم لحصل املعادي يجدوا لم
وصحبته األلفي، طرف من املرسول املوريل كاشف مصطفى حرض التالت يوم ويف
وكتبوا الباشا إىل صحبته فركب عمر، السيد بيت إىل الجيزاوي موىس بن جربجي عيل

ليلته. من ورجع جوابًا له
لكم أرسلنا إننا ومضمونه: آخر، بجواب عرشه رابع الخميس يوم يف حرض ثم
الُقرى، وأهايل واملساكني وللفقرا ولكم لنا الراحة فيه بما بيننا تسعوا أن منكم نرجو
مواشيهم، وننهب زرعهم ونرعى املغارم منهم ونطلب القرى عىل نتعدى بأننا فأجبتمونا
مطلًقا، ومرادنا قصدنا عىل يكن لم األمر هذا أن الكريم ونبيِّه العظيم وِهللا أنه والحال
نصحبها التي للجمعية واملقتىض الحال ضيق الطرف هذا إىل لحضورنا املوجب وإنما
من إلينا نجمع أن لنا فالزم علينا، والعساكر التجاريد وإرسال وغريهم، العربان من
الرومية األقطار من العساكر أصناف يجمعون فهم أنفسنا، عن املدافعة يف يساعدنا

عليهم. لإلنفاق والعباد البالد ينهبون كذلك وهم وقتالنا، ملحاربتنا واملرصية
حولنا َمن عىل لننفق كفعلهم ونفعل املنع، يف يساعدنا من إلينا نجمع كذلك ونحن
بل منكم والقصد الُفقرا، وظلم والدمار الخراب إىل يؤدي ذلك وكل لنا، املساعدين ِمن
نرتاح جهة لنا ويفرزوا الحرب يكفوا أن وهو الفريقني، راحة يف السعي عليكم الواجب
عليه نعتمد من بعض بكفالة عهًدا ويعطونا وتسعهم، تسعنا واسعة أرضهللا فإن فيها،
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وعند الجواب، رجوع وننتظر الدولة، لصاحب محرض بذلك ويُكتب وعندهم، عندنا من
بمقتضاه. العمل يكون وصوله

غري من بذلك جوابًا له وكتبوا الجيزة، إقليم يقطعوه أن الرأي اقتىض ذلك فعند
به. ورجع كاشف ملصطفى الجواب وسلموا أشار، كما كفالة وال عهد وال عقد

عقبة، وميت دينار وأم برطس بلد من كلًفا األلفي أجناد طلب ذلك أثناء ويف
أغروهم األتراك العساكر أن ذلك وسبب ونهبوهم؛ وحاربوهم فرضبوهم عليهم فامتنعوا
وحاربوهم واطردوهم لهم تدفعوا ال دراهم أو كلفة منكم طلبوا إذا لهم: يقولون وأرسلوا
فلما وصدقوهم بذلك فاغرتوا وساعدناكم، أتيناكم معهم حربكم سمعنا وإذا وانهبوهم،
املقدور. عليهم جرى حتى أوكارهم من يخرجوا ولم يسعفوهم، لم حصل ما لهم حصل
األقاليم كشاف إىل وأرسلها مراسيم، الباشا كتب عرشينه تالت السبت يوم ويف
السبكية ساحل إىل ويذهبوا بأرسهم، يجتمعوا بأن املرصية األجناد من بالبالد والكاينني
إذا ألنهم إليها؛ البحر تعدية من وملنعهم إليها، األخصام وصول من عليها للمحافظة
بنفسه الركوب عىل الباشا عزم وأُشيع بأرسها، املنوفية بالد إىل هم َرشُّ تعدى بها حصلوا
بك وكتخدا بهم، ويلحق القليوبية طريق عىل سريه ويكون الجهة، تلك إىل وذهابه
باشا حسن إىل وأرسل ذلك بطل ثم تجاههم، الغربي الساحل عىل يسريان باشا وطاهر
بني ناحية من طاهر باشا حسن عند من العسكر من معه بمن يحرض بأن رسششمه

ذُكر. كما املعركة يف ُقتل الذي يوسف كور عساكر وكذلك سويف،
عمر بالسيد واجتمع بمكاتبات األلفي عند من أيًضا رسول وصل اليوم ذلك ويف
وصالح السعادة دار أغا ولسعيد وللباشا املشايخ ولبقية له خطاب واملكاتبات النقيب،
باملعنى جوابًا له فكتبوا العطار، دهب أبي أحمد صحبة تقدم ما بمعنى القابجي بك
ناظر الشتيوي أحمد السيد وهو املتعممني، ببعض وأصحبوه الرسول وأعادوا األول،

لها. حقيقة ال الطرفني من ومالعبات صورية أمور ذلك وكل الباسطية، جامع
وخلع بعساكرهم، الباشا استدعاهم الذين املذكورون الجماعة وصل التالت يوم ويف

املقتول. يوسف كور عن عوًضا كبارهم أحد عىل الباشا
عدوا العربان من يصحبهم ومن املرصية األجناد من طايفة بأن الخرب وصل وفيه
بسفر الباشا فأمر وجوههم، من هربوا بل املحافظون يمنعهم ولم السبكية، بر إىل
ثالثة البالد عىل وفرضوا العساكر، نفقة ألجل األعيان من سلفة دراهم وطلب العساكر

والدون. األوسط وفيها فضة، ألف مائة منها العال عىل ويكون كيس، آالف
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العساكر. بخروج األسواق يف نُودي الخميس يوم ويف
كتخداه بعده وسافر الخيل، جرايد عىل منوف إىل باشا طاهر سافر السبت يوم ويف

والشواغرية. الساقني ِجمال فأخذوا ِجمال إىل واحتاجوا بالحملة،
الناحية من الواردون وأخرب سويف، بني ناحية من األرنؤدي بك عمر حرض وفيه
وهم القبليني، األُمرا إىل وانضموا عليه خامروا العسكر من وطايفة أغا رجب أن القبلية
وحرض ذلك، من نفسه ليُربي تطريدة يف املذكور بك حرضعمر ذلك فعند الستماية، نحو

للعسكر. علوفة بطلب باملنيه املحارصين العسكر كبري محو أيًضا
أحماله وحمل إنبابة، من يركب أن أوغيل بدبوس املعروف وهو بك كتخدا أراد وفيه
من ومنعوه عليه وسفهوا بعاليفهم وطالبوه العسكر عليه فثارت بحري، جهة إىل ليسري
ثم وليلته، يومه فأقام لحيته وجذبوا أيًضا، فمنعوه بوالق بر إىل التعدية فأراد الركوب،
ولم مطلوبكم؟ يف وأسعى الباشا، إىل أذهب دعوني معكم مكثي يف الفايدة وما لهم: قال

إليهم. يرجع ولم مرص إىل وعدى منهم تخلص حتى يزل
والفيوم سويف بني بناحية كانوا الذين الدالة عساكر وصلت غايته السبت يوم ويف

لوصولهم. مدافع لهم ورضبوا إنبابة، بر إىل
أن يذكرون الباشا، إىل مكاتبة منوف بناحية الذين العسكر كبار أرسل وفيه
بالجوع. يقاتلون وال يحاربون ال فإنهم وسمن؛ وأرز لحم مرتبات يطلبون العساكر

بها. وكثروا البلدة ودخلوا القبلية العساكر من الكثري وصل األيام هذه ويف
غالب الرشيف بمساملة الحجازية الديار من األخبار وصلت أيًضا األيام هذه ويف
من عنهم الجالب وقطع الشديدة املضايقة من لهم حصل ما لشدة وذلك للوهابيني؛
الُرب واألردب ريال، خمسماية األرز من املرصي األردب ثمن وصل حتى ناحية، كل
مساملتهم إال الرشيف يَسع فلم ذلك، وغري والعسل السمن ذلك عىل وقس وعرشة، ثلثماية
الكعبة، بداخل وكبريهم دعاتهم عىل العهد وأخذ طريقتهم، وسلوك طاعتهم يف والدخول
واملروة، الصفا وبني املسعى يف بالتنباك األراجيل ورشب بها والتجاهر املنكرات بمنع وأمر
وإبطال واملقصبات الحرير لبس وترك الزكاة، ودفع الجماعة يف الصلوات عىل وباملالزمة

واملظالم. املكوس
فرانسة خمسة عليه يأخذون امليت إن حتى ذلك، يف الحدود عن خرجوا وكانوا
رفعه عىل يقدرون فال عليه يتقرر الذي القدر أهله يدفع لم وإن حاله، بحسب وعرشة

اإلذن. يأتيه حتى الغاسل إليه يتقرب وال ودفنه،
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عىل واملشرتوات املبيعات عىل أحدثوها التي واملظالم واملكوس البدع من ذلك وغري
ساير من الشخص فيكون ودورهم، أموالهم يف الناس ومصادرات واملشرتي، البايع
الدار بإخال يأمرونه واألعوان إال منه غفلة حني عىل يشعر فما بداره، جالًسا الناس
جملة منها يخرج أن فإما إليها، محتاج الجميع» «سيد إن ويقولون: منها، وخروجه

أكثر. أو أقل أو ثمنها بمقدار عليها يصالح أن وإما الرشيف، أمالك من وتصري
إخالص من العزيز كتابه يف به تعاىل هللا أمر ما واتباع كله ذلك ترك عىل فعاهده
الُخلفا عليه كان وما — والسالم الصالة عليه — الرسول سنة واتباع وحده، هلل التوحيد
حدث ما وترك الثالث، القرن آخر إىل املجتهدين واأليمة والتابعني والصحابة الراشدين
وما واملهمات، الشدايد يف واألموات األحياء املخلوقني من هللا لغري االلتجا من الناس يف
واملناداة والتذلل والخضوع األعتاب وتقبيل والزخارف، والتصاوير القباب بنا من أحدثوه
الخاليق أصناف واجتماع لها، واملواسم األعياد وعمل والقربان والذبح والنذور والطواف
توحيد يف الخالق مع املخلوقني رشكة فيها التي األشيا وباقي بالرجال، النسا واختالط

هلل. كله الدين ليكون خالفها، من مقاتلة إىل الرسل بُعثت التي األلوهية
من ألنها واألرضحة؛ القبور عىل املبنية القباب هدم وعىل كله ذلك منع عىل فعاهده
الحجة وإقامة الناحية، تلك علماء مع املناظرة بعد عهده يف تكن لم التي املحدثة األمور

لذلك. وإذعانهم والسنة، الكتاب من التأويل تقبل ال التي القطعية باألدلة عليهم
والطايف، وجدة مكة وبني واملدينة، مكة بني الطرق وسلكت السبل أمنت ذلك فعند
الغالل من الحرمني إىل الرشق عربان يجلبه وما املطعومات وجود وكثر األسعار وانحلت

ريال. بأربعة الحنطة من األردب بيع حتى واألعسال، واألسمان واألغنام
هوال يقول: ذلك يف نوقش وإذا التجار، من العشور يأخذ غالب الرشيف واستمر

املوحدين. من ال املرشكني من آخذ وأنا مرشكون

(١٢٢١ (سنة الخري صفر شهر

شخص إسالمبول من ورد وفيه املنية، جهة إىل بك «محو» سافر فيه األحد، بيوم استهل
املقتولني املوتى ِتَرك ضبط ومنها وغريها، بالجمارك مرسومات يديه وعىل قابجي
الربيل، محمد الرشيف ى يسمَّ وآخر املحروقي، أحمد السيد تركة وكذلك واملقبورين،
إسكندرية لجمرك متعني آخر أيًضا ووصل كانت، حجة بأي الدراهم تحصيل والقصد

أيًضا. ولرشيد لدمياط وآخر
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من مدافع وأنزلوا ذلك، عنه وأُشيع األلفي ملحاربة السفر عىل الباشا عزم وفيه
حربية. وآالت وجبخانة القلعة

عمر السيد عىل وأشار السبت، يوم مسافر أنه وأُشيع ذلك عىل عزمه قوي فيه
السيد يقبل فلم غيابه، مدة األحكام يف مقامه قايًما ويكون عنه ينوب بأن النقيب أفندي

لها. أصل ال إيهامات أنها وتبنيَّ ذلك عن ته همَّ فرتت ثم وامتنع، عمر
حواصل عىل فختموا أعوانًا، والوكايل الخانات إىل الباشا أرسل الخميس يوم ويف
عشورها منهم وقبض نهم أمَّ أن بعد وذلك والبهار، البن من داخلها يف بما التجار
ذلك بهم فعل بالحواصل البضايع واستقرت القافلة وصلت فلما بالسويس، ومكوسها

عنهم. وأفرج صالحوا ثم
جهة وقصد والطرانة األسود الجرس ناحية من ارتحل األلفي بأن الخرب ورد وفيه

البحرية.
الديار إىل ليسافر بوالق إىل ونزل باشا، قابجي أغا صالح ركب السبت يوم ويف
حتى بوالق إىل فشيعوه النقيب، عمر والسيد أغا وسعيد الباشا لوداعه فركب الرومية،
بهدايا، وهاداه خدمته وفاه أن بعد مثمنة سمور فروة الباشا عليه وخلع املراكب، إىل نزل
وودعوه هناك، له يتممها وأغراض بقضايا وعرَّفه وأربابها، للدولة هدايا معه وأصحب

الغروب. بعد بيوتهم إىل ورجعوا
املنوفية طريق عىل بحري جهة إىل السلحدار أغا صالح سافر عارشه التالت يوم ويف
عرشون الرايجة البالد من بلد كل عىل األكياس من مقادير له وقرروا عساكر، وصحبته

أيًضا. مقادير صنف كل من دونها وما فوقها فما كيًسا
فما أردبٍّا عرشون بلد كل وشعري، وفول قمح غالل البالد عىل أيًضا فرضوا وفيه

الدولة. هذه يف البالد عىل الغالل من ابتدعت فرضة تالت وهذه دونها، وما فوقها،
وأنهم رابعه، األربع يوم البحرية دمنهور ناحية إىل توجه األلفي بأن الخرب ورد وفيه
فكان النقيب، عمر السيد إىل منضافة والبلد لذلك استعدوا ألنهم فحارصهم؛ عليه امتنعوا
ويحرضهم والبارود، الحرب بآالت ويمدهم إليهم ويرسل منه ويحذرهم إليهم يرسل
وركبوا وبدنات، أبراًجا فيها وجعلوا سورها وبنوا البلدة فحصنوا للحرب االستعداد عىل
يكفيهم وما والجبخانة الذخرية من إليه يحتاجون ما لديهم وعبوا الكثرية املدافع عليها

مرتفعة. موقعها يف وهي خنادق حولها وحفروا سنة،
وحبسه عليه نقمها أمور بسبب كتخدايته؛ من بك كتخدا أغا محمد الباشا عزل وفيه

أوغيل. بدبوس املعروف وهو خازنداره، الكتخداية يف وقلد كيس ألف منه وطلب
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أوغيل دبوس وهو بوطاقه إنبابة بر إىل عسكر صاري عدى تامنه األحد ليلة ويف
يف العسكر وأخذ لتعديته، كثرية مدافع ورضبوا النهار، أواخر يف وذلك املذكور، الكتخدا

نفقة. الباشا عليهم وأنفق ولوازمهم أمورهم تشهيل
واألفندية والتجار الناس أعيان عن ينقطع ال باألكياسمستمر والتوزيع والطلب هذا
خدمة أو عالقة أدنى له كان من وكل بالجمارك، وامللتزمني الرضبخانة وجماعة الكتبة
وغالب الناس، مساتري من أو قديمة شهرة له أو فايظ، أو ظاهرة صنعة أو تجارة أو
الصورة عليه حكمت وقد النقيب، أفندي عمر السيد فيه والقايض لذلك املحصل األحيان

وحده. هلل واألمر الظنون، وساءت والوضع الحال وانعكس فيها ظهر التي
جهة إىل وذهبوا إنبابة، من التجريدة عريض ارتحل عرشه تاسع الخميس يوم ويف

الوراريق.
من وذلك ومحاسدات، ومنافرات منافسات العلم مشايخ بني كان األيام هذه ويف
الرحمن عبد وأوقاف أوقافه ونظر الجامع مشيخة بسبب وتعصبات رمضان، شهر أوايل
وليمة عمل الرءوف عبد الشيخ ابن السجيني الرحمن عبد الشيخ أن فاتفق كتخدا،

الظاهر. يف وتصالحوا اليوم ذلك يف فاجتمعوا إليها، ودعاهم
غيمت ثم ولوافح، وزوابع غباًرا وأثارت حارة جنوبية رياح هبت االثنني يوم ويف
واملطر طالعة والشمس والزوابع الغبار فكان وأمطرت؛ وأرعدت متقطًعا غيًما السما

الظهر. بعد ولكن األربع يوم يف أيًضا ذلك مثل وحصل العرص، بعد وذلك نازل،
منفيٍّا الكتخداية عن املنفصل أفندي محمد الباشا أخرج الغروب بعد الليلة تلك ويف

الرب. طريق من به ذهبوا العسكر من عدة معه وأصحب دمياط، جهة إىل
القديمة، ومرص ببوالق ونزلوا كثريين، وكانوا األرنؤد من عساكر رجعت أواخره ويف
أنهم رجوعهم وسبب بك؛ عابدين وأخيه طاهر باشا حسن بصحبة كانوا الذين وغالبهم
األخصام، إىل وميلهم عليه املخامرة فيهم له ظهر قد وكان باشا حسن من عاليفهم طلبوا
وأرسل الباشا، من عاليفكم واطلبوا مرص إىل اذهبوا لهم: وقال عاليفهم دفع من فامتنع

ونفاقهم. فعالهم يعرِّفه إليه
بإيصال ووعدهم البلد، إىل الدخول من الباشا منعهم الحضور يف تراسلوا فما
كما مرابطهم إىل يعودون مالهم يقبضوا أن وبعد املدينة، خارج وهم إليهم عاليفهم
وغريهم، والعايد الحويطات عربان فجمع الباشا وأرسل بوالق بناحية فأقاموا كانوا،
أيام. أربعة تجمعهم يف استمروا كبرية جملة وهم السريج، ومنية شربا بناحية فأقاموا
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ويقضوا يتهيئوا بأن وأمر بمرص، املقيمني وأمثالهم والجربجية األجناد إىل وأرسل
وعنده مقدرة ذا منهم كان فمن الشمارشجي، أغا حسن صحبة ويخرجوا أشغالهم
وأعطاه عنه بدًال أخرج وإال بنفسه، خرج متاعه عليه يحمل َجمل أو يركبه حصان

خارج. إىل وبرزوا ولوازمه، واحتياجاته مرصوفه
وقالوا: فامتنعوا بالدهم، إىل بالسفر كبارهم يأمر املذكورين العساكر إىل أرسل ثم
خدعهم من أصاغرهم إىل دس ذلك فعند عاليفنا، من لنا املنكرس نقبض حتى نسافر ال
القليل، إال املعاندين كبارهم مع يبَق ولم املستوطنني، خدمة يف تفرقوا حتى واستمالهم
الشمارشجي معهم وسافر بوالق من غايته يف وارتحلوا االمتثال، إال ذلك بعد يَسعهم فلم
وهم دمياط طريق عىل وساروا العربان، وحولهم املرصيني من بصحبته ومن املذكور،
تجمعهم مدة يف العرب من وحصل األرنؤد، طايفة كبار من شخًصا وخمسون اثنان
عىل الطريق وقطع والتعرية الخطف من — إقامتهم مدة يف وكذلك — فيه خري ال ما

املسافرين.

(١٢٢١ (سنة األول ربيع شهر

والعشا املغرب بني وبرق كثري رعد حصل سادسه األحد ليلة ويف التالت، بيوم استهل
يف والشمس أيَّار، عرش وثاني بشنس عرش سابع وذلك متقطع، قليل والغيم مطر، بدون

الوقت. هذا مثل يف النوادر من وذلك الجوزا، برج من درجة تالت
القبلية؛ الجهة من وردت لبشارة القلعة من مدافع رضبوا املذكور األحد يوم ويف
متاريس عمال القبليني املرصية األُمرا إىل ا انضمَّ اللذَين بك وياسني أغا رجب أن وذلك
بمراكب بك محو سافر فلما الذخرية، مراكب من إليها يصل من ليمنعا املنية؛ بحري
وعدة بك عابدين معه أصحب سويف، ببني طاهر باشا حسن إىل ووصل الذخرية
والرصاص، باملدافع تراموا املتاريس محل إىل وصلوا فلما مراكب، عدة يف العسكر من
بك عابدين ودخلها إليها وطلعوا املنية، إىل فخلصوا الريح وساعدهم املرور واقتحموا
وأن األخبار، يف وبالغوا بذلك فأخربوا املبرشين بذلك وأرسلوا أشخاص، بينهم فيما وُقتل
ورضبت شنًكا لذلك فعملوا كثرية، روس مع واصلة وراسه وخالفه، هو ُقتل بك ياسني

صحة. بك ياسني لقتل يكن ولم كثرية، مدافع
قوة يف ودفعوا مقاديف، عدة لها شكرتية يف نزال وقد وايف، وابن بك محو وصل ثم

املبرشون. أخرب كما روس معهم يصل ولم مرص، إىل وصلوا حتى التيار
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ومعه فسافر كاشًفا، لذلك وعينوا وغالل، دراهم وهي البالد عىل فرضة قرر وفيه
جلبي، عيل وصحبته الباشا خازندار أيًضا وسافر نقاقري، وصحبتهم العسكر من عدة
رفقاه أكثر صحبته وأخذ بلبيس، رشقية كشوفية الباشا قلده عيل كتخدا أحمد ابن وهو

الدقهلية. ناحية إىل غفلة حني عىل فسافر البلد، أوالد من وأصحابه
وردان، ناحية إىل ورجع البحرية، من ارتحل األلفي بأن األخبار وصلت عارشه ويف
من فيها مرابًطا كان من وهرب السبكية، جزيرة إىل طايفة وعربانه جيشه من وعدى
منها أهلها غالب وفر وغالًال دراهم السبكية أهايل من وطلبوا وغريهم، املرصية األجناد

املنوفية. بالد يف وتفرقوا عنها، وجلوا
تجاه صواري باألزبكية ونصبوا النبوي املولد عمل الجمعة يوم عرشه تاني ويف
درب داخل الربكة عىل مطلة بدار سكن وقد البكري، سعيد محمد والشيخ الباشا بيت

الرسوم. لبعض إظهاًرا املولد ليايل هناك وأقام الحق، عبد
دمنهور، قتىل من أنها ذكروا زويلة لباب املواجه السبيل عىل روس تسعة علقوا وفيه

بالدما. ملطخني بريقني بجانبهم ووضعوا مجهولة، روس وهي
أحمد دفرت بموجب وغريهم، والتجار امللتزمني من سلفة دراهم الباشا طلب وفيه
مقاديرها فعينوا والحرابة، القومة قبل أول عام يف قبضها كان الذي خورشيد باشا
أو غايبًا كان بأن يجدوه لم ومن مهلة، غري من الحثيث بالطلب املعينني بطلبها وعينوا
أفواًجا وذهبوا الناس ذرع فضاق رشيكه، أو جاره أو أهله وطالبوا داره دخلوا متغيبًا
وربما األمر، عليهم ن ويهوِّ ويتقلق ويتأسف فيتضجر النقيب، أفندي عمر السيد إىل

الدعوة. يف تورط وقد اإلمكان بقدر البعض عن التخفيف يف سعى
املذكورة الرتعة أن وذلك الفرعونية؛ ترعة سد إىل املحروقي محمد السيد سافر وفيه
من فانفتحت تقدم، كما وألف ومايتني عرشة اثنتي سنة يف املرصيون سدها يف اجتهد ملا
الصغري بك أيوب بإشارة ذلك وكان بالفيض، اة املسمَّ الرتعة ناحية إىل ينفذ آخر محل
املاء اندفاع وقوي واتسعت الناحية هذه أيًضا فتهورت بالده، ري عن املاء انقطاع لعدم

والرشقي. الغربي البحر جف حتى السنني هذه مدة يف إليها
املنصورة، حدود من امللوحة فيه وظهرت الرشقية، الناحية يف النيل ماء وتغري
والسواقي، اآلبار ومياه األُجاج ورشبوا الرشقي البحر بالد ورشقت األرز، مزارع وتعطلت
محمد السيد بذلك وتقيد العام، يف سدها عىل العزم فحصل البالد أهايل تََشكِّي وكثر

الجبل. من األحجار لنقل املراكب وطلبوا كتخدا، الفقار وذو املحروقي

218



(١٨٠٦م) وألف ومايتني وعرشين إحدى سنة

املراكب إليه وسبقت والفالحني، العمال وجمع السد جهة إىل الفقار ذو وذهب
ألجل البالد من األموال وجبوا تاريخه، وقت إىل صفر شهر أول من باألحجار اململوة

ذلك. عىل النفقة
به يضيق ما األحجار من بها ورموا جهده، وبذل أيًضا املحروقي السيد سافر ثم

الكرتة. من الفضا
من والخوف الغربي، البحر وجفاف املراكب لقلة املسافرون ذلك بسبب وتعطل
بالسفار تأتي التي املعاشات املراكب فكانت والعربان، الطرق قطاع من فيه السلوك
ثم هناك فريسون والشغل، العمل ومحل السد حد إىل بشحناتهم يأتون التجار وبضايع
تنقل التي والقوارب السفن إىل وينقلونها الرب، إىل والبضايع الشحنة من بها ما ينقلون
السفن تلك وتذهب الرب، إىل فيها ما فيُخرجون بوالق ساحل إىل بها ويأتون األحجار،
اإلتالف من البضايع يف يحصل ما يخفى وال الحجر، نقل يف أشغالها إىل والقوارب

األمر. هذا أمد وطال ذلك، وغري واألجر الكلف وزيادة والرسقة والضياع
مرص. إىل عاد ثم وليلتني يومني فغاب الرتعة، عىل للكشف الباشا نزل أواخره ويف

(١٢٢١ (سنة الثاني ربيع شهر

النظام من عساكر وفيها مراكب أربع بورود وأخربوا إسكندرية من سعاة ورد فيه
إىل خطابًا مكاتبة ومعهم اإلنكليز، من أشخاص وبعض ططريات وصحبتهم الجديد،
وصلوا فلما اإلنكليز، بشفاعة الدولة من املرصية لألُمرا والعفو بالرَِّىض وبشارة األلفي
مدافع لهم ورضب شنًكا لهم وعمل بقدومهم، ُرسَّ بالبحرية عيىس ابن حوش بناحية إليه
بك أمني وهو صناجقه، أحد وصحبتهم القبليني األُمرا إىل وأرسلهم لهم شهَّ ثم كثرية،

الكبري. بك إبراهيم تابع كاشف ومحمد
مشايخ إىل وكذلك بمرص، وغريهم املشايخ إىل الخرب بذلك مكاتبات عدة أرسل إنه ثم
وابن شديد ابن فأحرض املشاهري، وباقي الجزيرة وشيخ والعايد الحويطات مثل العربان
ربما باشا عيل محمد أن ونُعلمكم وفيها: الباشا، إىل األلفي من أتتهم التي األوراق شعري
وملا عذًرا، لكم نقبل فال ذلك فعلتم وإن أثقاله، تحملوا فال السويس ناحية إىل ارتحل

وكذاب. مجنون إنه قال: ذلك الباشا سمع
وأمر والفالحني، امللتزمني من والحصص البالد بفايظ الطلب الباشا فتح وفيه
السيد إىل وترددوا امللتزمون، فضج القابلة السنة عن ذلك بتحرير وطايفته الروزنامجي
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ثم واملصاريف، الحال باحتياج إليهم فاعتذر الباشا فخاطبوا واملشايخ، النقيب عمر
وأن الفالحني، عىل والربع امللتزمني عىل النصف أرباعه، ثالثة قبض عىل الحال استقر
كل وعىل وتسعني، باتنني ويقبضه نصًفا، وثمانني بتالتة منهم القبض يف الريال يحسب
املرص، يف حصته عن امللتزمني من القبض كان سوا طريق حق أنصاف خمسة ريال ماية
كاشف من بالطلب التوجيه كان وإذا الناحية، يف الكاشف طرف من املعينني بيد أو

الطريق. حق وتكرار اإلرسال لرتادف والكلف التغريم يف أشنع كانت الناحية،
الباشا أن حضوره وسبب القبلية، الجهة من سليم كاشف أحمد حرض سادسه ويف
أحمد مثل: عقالهم، بعض منهم يستدعي القبليني األُمرا أرسل األخبار هذه بلغته ملا
إىل منهم واحد يُجب فلم األمر، يف معهم ليتشاور مستحفظان أغا وسليم شويكار أغا

الحضور.
وبني وبينه أفرادهم، من معدوًدا ليس لكونه كاشف أحمد إرسال عىل اتفقوا ثم

مراًرا. الباشا به واختىل فحرض الشماشريجي حسن تحت ربيبته ألن نسب؛ الباشا
إبراهيم إىل هدية معه وأصحب عرشه، رابع التالت يوم يف فسافر بالعود أمره ثم
وثياب وقالعيات خيول عدد وهي األُمرا، من وغريهم حسن بك وعثمان والربدييس بك

ذلك. وغري وأمتعة
الجرايم؛ أرباب مع وحبسه الوايل أغا إبراهيم عىل الباشا قبض أيًضا سادسه ويف
بعض أعدها األجناد، مالبس من ثياب فيها حموًال شاهدوا البصاصني أن ذلك وسبب
ويربح ومماليكهم املرصيني األُمرا أجناد عىل لتُباع قبيل جهة إىل لريسلها النصارى تجار

فيها.
مصلحة عىل املذكور الوايل باطالع ذلك فعلوا أربابها أن فأخربوا لها الحاملون وسيل
بعد أطلقه ثم وحبسه، عليه وقبض فأحرضه الباشا إىل ذلك خرب ووصل منهم، أخذها
منصبه إىل وعاد املتقربني، القهارمة من امرأة بشفاعة عليه تقررت مصلحة عىل أيام
اتُّهم وكذلك غرامة، ذلك عىل زيادة وغرموهم أصحابها عىل وضاعت البضاعة وأُخذت
هذه من فتحصل مصلحة، منه وأُخذت وُحبس أشيا منها اختلس بأنه حجزها الذي

واملهاداة. املراسلة خالل يف أنها مع املال من جملة القضية
فليستأذن السويس، إىل ولو متجًرا أو شيٍّا يرسل أن أراد من بأن ذلك بعد ونودي

عليه. فاللوم عليه وضاع يفعل لم فإن الباشا، باب من ورقة به ويأخذ ذلك عىل
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خطابًا إسكندرية حاكم من مكتوب وصحبته ساٍع ورد عرشه رابع التالت يوم ويف
عىل متوىلٍّ باشا وصل أثره ويف الثغر، إىل باشا قبطان بوصول يخربه الدفرتدار إىل
النظام ى يسمَّ الذي الصنف من عساكر بها مراكب وصحبتهم باشا، موىس واسمه مرص،
بإسكندرية الرب إىل وطلعوا عارشه، الجمعة ليلة الثغر إىل القبطان ورود وكان الجديد،
النقيب، عمر السيد إىل أرسل الورقة الدفرتدار قرا فلما عرشه، حادي السبت يوم يف

فارقاه. ثم ساعة، معه واختليا للباشا صحبته وركب إليه فحرض
امتأل بالبحرية وهو املبرشون إليه وحرضت الدونانمة هذه ورود األلفي بلغ وملا
وحرضوا السعاة، عىل فقبضوا السعاة صحبة مرص إىل مكاتبات عدة وأرسل فرًحا،
األخبار وصورتها السعاة، يد غري عىل أربابها إىل غريها ووصل فأخفاها الباشا إىل بهم
مرص عىل باشا موىس ووالية الجديد، والنظام باشا قبطان صحبة الدونانمة بحضور
وأن املرصيني، األُمرا عن عفا السلطان موالنا وأن الوالية، عن باشا عيل محمد وانفصال
وأن كعادته، بالقلعة يستقر املتوىلَّ والباشا وأحكامها مرص إمارة يف كعادتهم يكونوا
وأن سالنيك، والية وهي تقلدها التي واليته إىل ويتوجه مرص من يخرج باشا عيل محمد
بحضورهم يسهل فاهلل قبيل، ناحية من األُمرا إخواننا يستدعي أرسل باشا قبطان حرضة
أنفسهم يضبطوا بأن والرعية األلداشات من إخوانكم وأعلموا الخاطر، مطمينني فتكونوا

والسالم. والخري الراحة إال ذلك بعد وما الطاعة يف العلما مع ويكونوا
فأرسل بوالق، إىل باشا قبودان طرف من قاصد ورد عرشه سابع الجمعة يوم ويف
الدفرتدار بمنزل ينزل أن وأراد الباشا، بيت إىل به وحرض وأركبه قابَله َمن الباشا إليه
السبت يومني: وأقام الروزنامجي، ببيت فأنزلوه عنده، نزوله من الدفرتدار فاستعفى

بينهما. دار ما يظهر ولم واألحد،
ورشع لركسخي، بقبي املعروف سليم صحبته وذهب االثنني يوم يف سافر ثم
بنبات وأصعدوا بالقلعة الحدادين وجمعوا ومدافع، وجلل حرب آالت عمل يف الباشا
وجمع االمتثال، وعدم العصيان عالمات منه وظهر القلعة، إىل ومهمات واحتياجات كثرية
إال منهم أحد من ما ألن ذلك؛ عىل فوافقوه معهم وتناجى وشاورهم العسكر كبار إليه
وال بذهنه تخطر ولم يتخيلها، لم وسيادة بالد والتزام وزوجات بيوت عدة له وصار

روحه. خرجت ولو منها والخروج عنها االنسالخ به يسهل وال بفكره،
منها حصانًا ثالثون وفيها باشا، قبودان إىل هدية أرسل األلفي أن املخربون وأخرب
لة محمَّ َجَمل وماية وجواميس أبقار وجملة رأس، آالف أربعة الغنم ومن برخوتها، عرشة

أتباعه. كبار ورسم برسمه واألقمشة والثياب النقود من ذلك وغري بالذخرية،
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ووالية بعزله الوارد األمر بصورة وعرَّفهم والخاصة، عمر السيد أحرض الباشا إن ثم
أمرياتهم، إىل وعودهم العفو طلب يف للسلطنة أعرضوا املرصيني األُمرا وأن باشا، موىس
القيام أنفسهم عىل ورشطوا مرص، أرض عن اإلقليم أفسدت التي العساكر وخروج
فحصل البالد، وتأمني الخزينة ودفع غاللها وإرسال الرشيفني، والحرمني الدولة بخدمة
بهم يتكلفون والُعلما املشايخ وأن الرشوط، هذه عىل سؤالهم إىل وأجيبوا الرَِّىض عنهم

مجلسه. من انفصلوا ثم ذلك، يف ورأيكم فكركم فأعملوا بذلك، عهدهم ويضمنون
والحواصل الشوادر يف ببوالق وجدها التي األخشاب فجمع الباشا أرسل وفيه
والقنابر. املدافع برسم والعجل العربات لعمل القلعة إىل ذلك جميع وطلَّعوا والوكايل،
الباشا وحرض املعتاد، الحسيني املشهد مولد كان عرشينه حادي التالت يوم ويف
فدخل ذلك، لعمل واملتقيد املشهد عىل الناظر وهو السادات، شيخ ودعاه املشهد لزيارة
املدينة بشوارع والطواف الركوب من وأكثر داره إىل وعاد ركب ثم عنده، وتغدى إليه

برنًسا. البس وهو بوالق إىل والذهاب منها، والنزول القلعة إىل والطلوع
الرتجمان بكتاش أغا هللا وعبد أفندي ديوان حرض عرشينه تالت الخميس يوم ويف
شأن يف الدولة إىل املشايخ لسان عن يكتب عرض صورة ومعهما عمر، السيد عند
عند يوم ثاني يف وحرضا ركبا ثم النهار، من حصة بعضهم مع فتناجوا الحادثة، هذه
أسماهم ووضع وترصيعه، العرضحال بتنظيم املشايخ وأمروا الرشقاوي، هللا عبد الشيخ
بيضوه ثم صورته ونظموا املخالفة، تسعهم فلم الدولة، إىل الباشا لريسله عليه وختومهم

بالحرف: وصورته كبري. كاغد يف

جميع عىل الجالل ذي هلل الحمد الحليم، الروف الرحيم الرحمن هللا بسم
كعبة إىل ونتوجه مغرتفة، جودك بحر من ا أُكفٍّ إليك نرفع واألحوال، الشئون
عنوان ورونق الزمان بهجة تديم أن معرتفة، الوحدانية بخالص بقلوب فضلك
املهمات سطوته لهمة وتدنو الرقاب، ملهابته تخضع وزير بدوام واليمان اليمن
سايل، كل من املطالب رحال ومحط والوسايل، املقاصد آمال منتهى الصعاب،
العز دعايم هللا أدام األعظم الصدر األمور مهمات ومدبر الصدور صدر حرضة
بآيات محفوًظا الكريم، الرب بعناية محفوًفا أيامه، يف لألنام وفسح بقيامه،

آمني. العظيم القرآن
نُنهي فإننا وااللتجا، الخضوع سواعد ومد والرجا، القصد رفع بعد أما
املكرم، الدستور حرضة قدم قد بأنه املرضية، أخالقكم وشيم العلية، ملسامعكم
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الوزير العلية، الدولة خادم البحرية، االسكالت مهمات مدير املفخم، واملشري
وصحبته أغا سعيد البوابني كتخدا فأرسل إسكندرية، ثغر إىل باشا قبودان
العايل، الهمايوني بالرسم املعنون والترشيف، القبول الواجب الرشيف، األمر

والليايل. واأليام واألعوام الدهور ممر عىل مرساته دامت
الوزير بني العداوة تطاولت قد بأنه مضمونه وأفصح مكنونه، فأوضح
من الرشيفني الحرمني مهمات فتعطلت املرصيني؛ وبني باشا عيل محمد
والحال العادات، سوابق حكم عىل الحاج أمري وتنظيم ومرتبات غالل
كثرة سببه التأخري هذا وأن املطلوبات، ساير عىل ذلك تقديم ينبغي أنه
الدمار املرصية باألقاليم الرعية لكامل ذلك عىل وترتب والعلوفات؛ العساكر
وأنهم السنية، السدة لحرضة الكيفية هذه املرصية األُمرا وأنهت واالضمحالل،
ومهمات، وعوايد غالل من الرشيفني الحرمني مرتبات جميع بالتزام يتعهدون
من يرد ما لكامل االمتثال مع املتقدمني، أسلوب حكم عىل حاج أمري وإخراج
سنة كل يف يقومون وأنهم املرصية، بالديار األمور والة إىل الرشيفة األوامر
جرايمهم عن العفو لهم حصل إن العلية الدولة خزينة إىل املريية األموال بدفع
العلية الدولة حرضة من والتمسوا املحمية، مرص بدخولهم والرىض املاضية،

مأمولهم. وبلوغهم منهم ذلك قبول
املشار الوزير بعزل املنيف، املطاع الرشيف الهمايوني األمر لهم فأصدرتم
إىل مرص والية ووجهتم سالنيك، والية له ووجهتم معه، العداوة لتقرير إليه،
والُوجها والريسا الوجاقلية الُعلما وإن توبتهم، وقبلتم باشا، موىس الوزير
املأموالت ببلوغ السعيد الخنكار موالنا لحرضة الداعني املرصية، بالديار
التماسهم حكم الكلية املساعدة لهم يحصل وكلفوهم بهم، تعهدوا أن املرضية

واالتباع. القبول وواجب مطاع، فأمركم العلية، الدولة حرضة أعتاب من
عن العفو العلية، واملراحم املرضية، األخالق شيم من نلتمس أننا غري
لنا قدرة ال ونحن املكفول، عىل قدرته الكفيل رشط فإن لهم؛ وكفالتنا تعهدنا
منها التي الكثرية، والتطورات واألحوال الشهرية، األفعال من تقدم ملا ذلك عىل
مريمريان واقعة بعد — سابًقا مرص وايل — باشا عيل السيد املرحوم خيانة
بغري األموال وسلب الرومية، البالد من القادمني الحجاج وقتل باشا، طاهر
األمر تنفيذ يستطيع ال والكبري الكبري، كالم يسمع ال والصغري رشعية، أوجه
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يف وقع ما خصوًصا وبمشاهدتنا، معلومنا هو مما ذلك وغري الصغري، عىل
الفجرية، وقت يف عليها وهجومهم املحمية، مرص عىل إقدامهم املايضمن العام
واقعة فكانت كثرية، جملة منهم وقتل إليه، املشار حرضة عنها فجالهم
عىل نطلع ال ألننا والتعهد؛ التكفل يمكننا ال فحينئٍذ ينكر، ال يش فهذا شهرية،
األمور يف املواخذة عدم فنرجو الضماير، يف مستكن هو وما الرساير، يف ما
واملتمردين والطغاة املفسدين دفع عىل نقدر ال ألننا عليها؛ لنا قدرة ال التي
بريته، عىل وأمناه خليفته، عىل هللا خلفا فأنتم ودمروهم، الرعايا أهلكوا الذين
عىل املحمدية، للرشيعة موافق هو ما جميع يف أموركم لوالة ممتثلون ونحن
أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وتعاىل: سبحانه — الربية رب من األمر حكم
هللا يريض فيما املخالفة تسعنا فال ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ

ورسوله.
أهل ألن املمالك؛ مالك إىل فيهم األمر نَِكُل ذلك، خالف منهم حصل فإن
الضعيف، الجند مرص «أهل والسالم: الصالة عليه وقال ضعاف، قوم مرص
رعيته عن مسول راٍع «وكل أيًضا: وقال مؤنته»، هللا كفاهم إال أحد كادهم فما

القيامة.» يوم
التي لف والسُّ الُقرض خصوص من العلية، املسامع حرضة أيًضا ونفيد
باشا، عيل محمد الوزير محسوبكم حرضة من لألهايل الثقلة منها حصل
واملفسدين، األشقيا دفع عىل وتقويتهم العساكر إغرا ألجل إليها اضُطر فإنه
حقهم، من والخروج دفعهم، يف العلية الدولة ألوامر امتثاًال املتمردين والطغاة

العلية. الدولة أنظار حلول يف رغية االجتهاد، غاية ذلك يف واجتهد
الكريم هللا نسأل أيديكم، تحت هللا أمانة وامللك إليكم، مفوَّض فاألمر
النفوس يف بها ترشح رفعة مع السلطان، لسدة واالمتنان العز يديم أن املنان
وأن األنام، عىل دولته يبقي وأن مهابته القلوب يف ترسي وسطوة عظمته،
املناقب ذوي وصحبة وآلة الربية، خري محمد سيدنا بجاه والختام البدء يحسن

انتهى. الوفيه.

عليهما وكتبوا السلطان، إىل وأخرى القبطان إىل إحداهما نسختني، ذلك من وكتبوا
وأرسلوهما. والختوم اإلمضا

224



(١٨٠٦م) وألف ومايتني وعرشين إحدى سنة

فتلقوه بوالق، إىل الوزير سلحدار أغا شاكر وصل عرشينه سابع االتنني ليلة ويف
السلحدار صحبة وصلت أوراًقا أرسلوا النهار أصبح فلما الباشا، بيت إىل وأركبوه
عمر السيد إىل وتالته السادات، شيخ إىل وأخرى للمشايخ، خطابًا إحداها املذكور،
بالعربي وهي الكبري، الختم وعليها باشا قبودان من وهي واحد نسق عىل وكلها النقيب،
عيل محمد بعزل األخبار الكل ومضمون للجميع، خطابًا الرتكية باللغة رابع وفرمان
وأن مرص، عنها املنفصل باشا موىس السيد ووالية سالنيك ووالية مرص والية عن باشا
عيل محمد وتشهيل املعاونة، يف واالجتهاد لألوامر واالمتثال الطاعة تحت الجميع يكون
من جرجا وايل باشا وحسن هو ليتوجه السفر ولوازم السفن من إليه يحتاج فيما باشا
األوامر حسب تأخري غري من العساكر جميع وصحبتهما واإلكرام، باإلعزاز دمياط طريق

السلطانية.
فلما الباشا، إىل وركبوا عمر، السيد بمنزل اليوم ذلك عرص يف اجتمعوا إنهم ثم
نعم. قالوا: السلحدار. صحبة الواردة املراسالت إليكم وصلت لهم: قال باملجلس استقروا
ونحن تراه، ما والرأي رأي، لنا ليس الرشقاوي: الشيخ قال ذلك؟ يف رأيكم وما قال:

الجواب. رد يف تكتبونها صورة إليكم أبعث غد يف لهم: فقال رأيك. عىل الجميع
وتلقيناها إلينا وصلت الرشيفة األوامر أن مضمونها صورة الغد من إليهم وأرسل
عن العساكر عصت وربما ضعاف قوم ورعيتها مرص أهل أن إال واالمتثال، بالطاعة
الشفقة أهل وأنتم الحرمات، وهتك الدور وخراب الرضر البلدة ألهل فيحصل الخروج؛

إليه. وأصدروها والتمويهات التزويقات من ذلك ونحو والتلطف، والرحمة
الحركة وإظهار والتشهيل، االهتمام يف آخذ باشا عيل محمد كان ذلك أثنا ويف
بالخيام وعدوا البلدة وخارج بوالق ناحية إىل العساكر وبرزت األلفي، ملحاربة والخروج

الغربي. الرب إىل
ويكتبوا بالجندية، متصًفا كان من كل عىل بالتعريف الحارات مشايخ إىل وتقدم
ختم وعليها بالخروج باألمر أوراق لهم كتبت ثم ذلك ففعلوا سكنهم ومحل أسماهم
أن عىل تالتة، أو شخصني معه يصحب املأمور بأن األمر ورقة يف ومسطور الباشا
فضًال نفسه عىل يرصفه ما وال متاعه، عليه يحمل ما وال يركبه حماًرا يملك ال أكثرهم

للمحاربة. بالخروج وحقريهم جليلهم الوجاقلية أمر وكذلك غريه، عن
واملنوفية القليوبية وهي البحرية، البالد عىل فرضه تقرير يف الباشا رشع وفيه
وهي وأوسط، وأدنى أعىل ورتبوها النيل، مجرى آخر إىل واملزاحمتني والدقهلية والغربية
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الجبن من رطًال وثالثون أرز وأردب الغنم من راًسا وتالتون أردبٍّا تالتون األعىل غالل،
أردبٍّا عرشون واألوسط ذلك، وغري والجلة كالتبن األصناف هذه وغري كذلك، السمن ومن

عرش. اثنا واألدنى ذُكر مما يتبعها وما
من وبعضه ذواتهم من بعضه امللتزمني فايظ يف مستمر والطلب القبض ذلك ومع

االستعجاالت. وتوايل والخدم الطرق حق من ذلك يتبع ما مع فالحيهم،

باألجوبة. السلحدار أغا شاكر سافر عرشينه تامن التالت ليلة ويف

(١٢٢١ (سنة األوىل جمادى شهر

رجة منه فحصل املدابغ؛ بناحية البارود معمل احرتق تانيه يف الخميس، بيوم استهل
أشخاص، عدة به ومات والبعيد، القريب سمعه العظيم املدفع مثل هايل وصوت عظيمة
املعمل يف فسقطت بوالق، جهة عىل التجربة بقصد القلعة من بنبة رموا إنهم ويقال:

ذُكر. ما وحصل املذكور
األلفي، ملحاربة السفر يريد داره من الباشا ركب الزوال وقت السبت يوم تالته ويف
العربان، لتجمع أوراًقا وأرسل العريض، لتجهيز إنبابة بر إىل وعدى بوالق، إىل ونزل

الرشقية. كاشف وعيل محرم أغا حسن لذلك وعنيَّ
سعيد صحبة سفره تقدم الذي كتخدا قابجي أغا حرضسليم خامسه االتنني ليلة ويف
بجواب فرجع باشا، عيل محمد طرف من باشا قبودان إىل مرسوًال البوابني، كتخدا أغا
التي التمويهات من نمقوه ما وال األعذار هذه يقبل لم القبودان أن ومحصلها: الرسالة،
وعساكرهما باشا وحسن هو ونزوله الباشا وسفر األوامر تنفيذ من بد وال لها، أصل ال
بالذهاب املأمورين الجهة إىل وسفرهم دمياط ناحية إىل وذهابهم مرص، من وخروجهم

أبًدا. ذلك غري يش وال إليها،
جواده فوق من تقنطر أنه وذلك الرشقية، كاشف حرضعيل تامنه الخميس ليلة ويف

محموًال. وأحرضوه رجله وُكرست
حرام ونصف الحويطات عرب طوايف من الكثري وصل املذكور الخميس يوم ويف

مدافع. لحضورهم ورضبوا بوالق، إىل شربا ناحية من
باشا عيل محمد ركوب وأشيع بحري، جهة إىل وتقدموا الدالتية طوايف ركب وفيه

يركب. فلم اليوم ذلك
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حادي األحد يوم إسكندرية ثغر إىل باشا موىس بوصول الخرب ورد عرشه تاني ويف
الدفرتدار أفندي ألحمد خطابًا مرسوم يده وعىل قاصًدا طرفه من أرسل واملذكور عرشه،
وقال: ذلك، الدفرتدار يقبل فلم واملرصف، اإليراد بضبط ويأمره مقامه، قايًما يكون بأن

بذلك. يل عالقة وال رصف وال قبض بيدي يكن لم
العساكر بأن يبرشونهم األعيان بيوت عىل قواسة جماعة طافت األحد يوم ويف
وقتلوا كبرية، مقتلة بينهم ووقعت األلفي عريض عىل ركبوا الرحمانية بناحية الكاينني
وعدة بأحمالها جمل تمانماية عن زيادة منه ونهبوا صناجق، أربعة فيهم جملة منه
وغري أسري وماية رأًسا التمانني نحو ومعهم العساكر ورجعت باألموال، محملة هجن
عىل يطوفون فكانوا إسكندرية، إىل وقيل الجبل ناحية إىل بمفرده هرب األلفي وأن ذلك،

البقاشيش. منهم ويأخذون الكالم بهذا األعيان
الجوابيص لهم: يقال العرب من طايفة أن وتبنيَّ له أصل ال الكالم هذا أن ظهر ثم
بتلك بالجبل نزلوا مطلًقا، ألحد رضر وال أذية منهم يقع ليس مرابطون طايفة وهم
الفريقني من أنفار بينهم فيما وقتل وأغناًما إبًال منهم وخطفوا العسكر، فدهمهم الناحية

أنفسهم. عن ملدافعتهم
ومعه بالجيزة قرية املنصورية إىل الشمارشجي أغا حسن ركب أيًضا اليوم ذلك ويف
وموايش أغناًما منها ونهبوا القرية فرضبوا األهرام من بالقرب وهي العسكر، من طايفة
يرصخن نسا وفيهم األغنام أصحاب خلفهم وحرض بإنبابة، العريض إىل وأحرضوها
هذه عىل فشاهدهم العريض إىل عدى النقيب عمر السيد أن ذلك وصادف ويصحن،
وذهبوا الصارخني، والفقرا للنسا التي األغنام برد فأمر شأنهم يف الباشا فكلم الحالة،

للمطابخ. بالباقي
رجعوا ومرقص بالرحمانية الكاينني العساكر بأن األخبار وردت عرشه تاني ويف
وكانوا ملحاربته، فركبوا تجاههم األلفي وحرض هناك، عرضيهم ونصبوا النجيلة، إىل
انجلت عظيمة وقعة وبينهم بينه ووقع وحاربهم بجيوشه األلفي فركب عظيًما جمًعا
يف يزالوا ولم عظيمة، مقتلة وغريهم الدالة من وقتل العسكر، وانهزام عليهم نرصته عن
كتخدا وهرب الدالتية، طراطري من البحر وامتال فيه بأنفسهم وألقوا البحر إىل هزيمتهم
خيولهم عىل وجيوشه األلفي واستوىل املراكب، يف وعدوا املنوفية، بر إىل باشا وطاهر بك

القبودان. إىل واألرسى القتىل بروس وأرسل وجبخانتهم، وحمالتهم وخيامهم
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انزعاًجا والعسكر الباشا وانزعج بها، وتحدثوا الناس يف الواقعة هذه خرب وأشيع
بالخروج العساكر عىل ينادون الدرك وأصحاب الوايل وطاف بوالق، بر إىل وعدى عظيًما

داره. إىل الباشا وحرض أسماهم ويكتبون العريض، إىل
إىل ويذهب والشوارع، املدينة حول والطواف واملجي والذهاب الركوب من وأكثر
بغلة، أو فرًسا أو تارة رهوانًا راكب وهو ونهاًرا ليًال ويرجع القديمة ومرص بوالق
كثرية مجاريح ووصل وخلفه، أمامه والعسكر املغاربة مثل أبيض برنًسا ومرتديًا
وانجرح فقط، الهنداوي بك أحمد األلفي جماعة من ومات املذكورة، بالواقعة وأخربوا

سالمة. جرح وغريه بك أمني
وفيهم بوالق، إىل وكرباهم املهزومة العساكر وصلت عرشينه حادي األربع يوم ويف
بر إىل بمراكبهم وردهم الرب طلوع من الباشا فمنعهم حال، أسوأ يف وهم كثرية مجاريح
برب كان من إليهم انضاف وقد كثري، عدد وهم النهار آخر إىل هناك واستمروا إنبابة،

الخوف. من داخلهم ملا املعركة يحرض ولم املنوفية،
القديمة، مرص إىل الكتري منهم وذهب النواحي، يف وانترشوا بوالق، إىل طلعوا إنهم ثم
الساكنني الناس من كتري وأزعجوا البيوت ودخلوا املدينة ودخلوا منهم، كتري وحرض
من وأخرجوهم النواحي، من ذلك وغري والنارصية الالال وسويقة السباع، قناطر بناحية

غيابهم. مدة منهم اسرتاحت الناس كانت وقد دورهم،
وركب أذرعه، النيل أوىف القبطي مرسى لتامن املوافق عرشينه تامن األربع يوم ويف
النقيب، عمر والسيد القايض وحرض السد، قنطرة إىل الخميس يوم صبيحة يف الباشا
وعدم أرضه علو بسبب ضعيًفا؛ جريانًا الخليج يف املاء وجرى بحرضتهم الجرس وكرس
الباشا بال الشتغال الوفاء قبل فتحوه إنهم ويقال: فيه، املرتاكمة األتربة من تنظيفه
بر إىل وصل وقد وخصوًصا الجمع، هذا يوم مثل يف تحدث حادثة من وخوفه وتطريه

األلفي. أجناد من الكثري الجيزة

(١٢٢١ (سنة اآلخرة جمادى شهر

هناك خيامه ونصب إنبابة، بر إىل باشا طاهر حرض سادسه يف السبت، بيوم استهل
حصلت ملا أنه أمره من وكان باألزبكية، داره إىل وذهب بوالق، بر إىل قلة يف هو وعدى
وجهك تريني ال له: يقول وأرسل الباشا عليه اغتاظ وقد املنوفية، إىل فذهب الهزيمة له
فذهب رشيد، إىل بالذهاب يأمره إليه أرسل ثم الرسل بينهما وترددت حصل، الذي بعد
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يأمره باشا طاهر إىل الباشا فأرسل الرحمانية إىل األلفي بك شاهني حرض ثم فوة، إىل
عليه فرضب املراكب يف إليه فذهب الرحمانية، من ويطرده بك شاهني إىل بالذهاب
بحر تعدى حتى الرب من وركب أثره عىل فرجع مراكبه، بعض فكرس باملدافع، بك شاهني
بالعود، الباشا فأمرهم العسكر من الكثري بعده ووصل مرص، إىل حرض ثم الرحمانية،
وقد املنوفية، كاشف الطوبجي أغا إسماعيل أيًضا وحرض املراكب، يف منهم الكثري فعاد

األلفي. من الخوف الجميع داخل
وذلك دمنهور، حصار إىل رجع النجيلة من الحرب انفصال بعد فإنه األلفي وأما
فرقتني: فافرتقوا أمانه عىل ورجعوا نهم، وأمَّ وقابلوه باشا قبودان إىل أعيانها ذهب أن بعد
عمر السيد إىل وأرسلوا بذلك، تطمني لم واألخرى باألمان، ورضيت اطمأنت منهم فرقة
يأتي من ومحاربة املمانعة عىل باستمرارهم يأمرونهم الجواب إليهم فرجع والباشا،
الطاعة إىل يدعوهم القبودان إليهم وأرسل األخرى الفرقة وتبعتهم ذلك فامتثلوا لحربهم،
يف العلما استقىص ذلك فعند بذلك، يرضوا فلم عليهم، األلفي تعدي عدم لهم ويضمن
بحربهم يأمره األلفي إىل أرسل ذلك فعند بذلك، فأفتوه للطاعة يذعنوا حتى حربهم جواز

ذلك. واستمر وحاربهم فحارصهم
بدمنهور. الذي الكاشف بموت الخرب ورد سابعه الجمعة يوم ويف

فأدخلوه املحمل، وصحبتها السويس من قافلة وصلت عرشه تالت الخميس يوم ويف
ومصطفى الباشا، وأوالد العسكر أكابر وأمامه وزمر، طبل وخلفه املدينة من به وشقوا
مكة، إىل ذهب ملا أنه املذكور جاويش مصطفى أخربني ولقد عليه، املتسفر جاويش
تأتون التي العويدات هذه ما الوهابي: له فقال به واجتمع الحج إىل حرض الوهابي وكان
قديم من العادة جرت له: فقال املحمل، إىل القول بذلك يشري بينكم؟ وتعظمونها بها
به تأتوا وال ذلك تفعلوا ال فقال: الحجاج، الجتماع وإشارة عالمة يجعلونها بها الزمان

أكرسه. فإني أخرى مرة به أتيتم وإن املرة، هذه بعد
فأرسل بوالق، إىل القبودان طرف من املكتوبجي األفندي حرض األربع ليلة ويف
املذكور، األربع يوم صبح يف باألزبكية الباشا بيت إىل وحرض فركبه حصانًا الباشا إليه

بينهم. دار ما يُعلم ولم بعضهم مع واختلوا أغا وسعيد الدفرتدار الباشا فأحرض
من ستة وعدتهم املرصيني، األمرا ِمن بالجيزة َمن ارتحل عرشينه الخميس يوم يف
بالقرب ونزلوا دمنهور بناحية أستاذهم عند فذهبوا األلفي، رهم أمَّ الذين الجدد رين املتأمِّ

منه.
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األمرا عند من راجًعا الجيزة ناحية من صالح أغا سليمان مر عرشينه خامس ويف
وسكر، وطواشية وعبيد خيول وفيها القبودان، إىل طرفهم من هدايا وصحبته القبايل
هذه ولكون لأللفي، الكامن وحقده الربدييس بك عثمان ملمانعة الحضور إىل يجيبوا ولم
عليك سيتىل كما وتدبريه وسفارته باجتهاده باشا، وموىس القبودان مجي وهي الحركة،

بعد. فيما
لم ملا القبودان أن وهو القضية، وانعكاس القياسية النتيجة فحوى ظهرت وفيه
بينه ما وتكررت والخالف، التنافر من عليه هم ما وتحقق اإلسعاف، املرصلية يف يجد
املصادقة، باشا عيل محمد مع استأنف ذلك فعند واملكاتبات، املراسالت الفريقني وبني
بأضعاف له والتزم منه، واستوثق املكتوبجي إليه فأرسل املوافقة، معه له األروج أن وعلم
املأمورات بجميع وااللتزام السنني، ممر عىل ومؤجًال معجًال الكذابني من به وعد ما

املخالفات. عن والعدول
عرضحال بكتابة يأمره باشا عيل محمد إىل وأرسل معلوم، قدر عىل االتفاق فوقع
وختم عرضحال، لخصوا ذلك فعند القبودان، يد عىل ولده صحبة ويرسله األولني خالف
معه وأصحب بك إبراهيم ابنه صحبة وأرسله والوجاقلية، واالختيارية األشياخ عليه
تسعفه ولم والتدابري األلفي طبخه وتلفت ذلك، وغري هندية وأقمشة وخيوًال حافلة هدية

املقادير.
ثغوره، وحافظ اإلقليم كافل باشا عيل محمد أن وملخصه العرضحال ومضمون
بواليته راضية والرعية والعامة الخاصة من الكافة وأن املعتدين، وقامع سلبه ن ومؤمِّ
عدم من فيه رأوا ملا خالفه يرتضون وال أيامه يف مقامة والرشيعة وعدله، وأحكامه
يف منها الشاردين ورجوع بأهلها وعمارها واألرياف، القرى وأهل بالضعفا والرفق الظلم
ومزارعهم، أموالهم ويسلبون عليهم يتعدون كانوا الذين املعتدين املرصية املماليك أيام

الحد. عن الخارجة والكلف الفرض بأخذ ويكلفونهم
ويرجون الوزير، هذا بوالية مطمينني آمنوا املرصي القطر أهل فجميع اآلن وأما
من فيه تحققوه ملا عنهم يعزله وال عليهم، واليًا يبقيه أن العلية الدولة مراحم من
الذين العربان من املفسدين وقمع ألربابها الحقوق وإيصال املظلومني، وإنصاف العدل
مواشيهم ويأخذون القرى، أهل عىل ويتعدون املسافرين، عىل الطرقات يقطعون كانوا
أهل وجميع ذلك، من يش يكن فلم اآلن وأما منهم، عليهم يعىص من ويقتلون وزوعهم،
لألحكام وامتثاله وعدله، سياسته بحسن وبحًرا برٍّا واألمن الراحة من غاية يف البالد
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من ذلك ونحو ونصحهم، لقولهم واإلذعان الفضايل وأهل للعماء ومحبته الرشعية
فيعتذرون. لهم يؤذن وال يُسألون عنها التي الكلمات

جميع كاتبه ويكتب املتصدرين، األفراد بعض إال عليه يطَّلع لم ذلك كتبوا وملا
قراته، من وأسماهم إمضاهم يضعون الذين البواقي يمكِّنون وال بخطه. تحته األسماء
لحرصه واملخالفة الشذوذ يمكنه ال إذ اسمه؛ تحت به فيختمون الخاتم منهم يطلب بل
وليس متورًعا كان وإن دولته، أهل ودايرة سلطانه، عند وقبوله ناموسه، دوام عىل
ختموه كغريه به ليفعل خاتمه يسلم أن وأبى مثلهم، صدارة وال فيهم صورة كبري له
فهمت بل الصورة، هذه نقيل عدم يف السبب هو وهذا إمضايه، تحت السمه موافق بخاتم

التوفيق. ويل وهللا فقط، املضمون
املدينة حول الفريقان وتجمع والعيايدة، الحويطات عرب تخاصم األيام هذه ويف
للحويطات الباشا وانترص ذلك، بسبب السبل وانقطعت مراًرا بعضهم مع وتحاربوا
وأصلح النقيب عمر السيد عند اجتمعوا إنهم ثم رجع، ثم العادلية، إىل بسببهم وخرج

بينهم.

(١٢٢١ (سنة رجب شهر

الوزير ابن وهو أفندي، عارف ويسمى الجديد، القايض وصل فيه األحد، بيوم استهل
أوغيل، بحكيم املعروف باشا عيل خفيد سعيد أفندي محمد وانفصل املقتول، باشا خليل
بصحبة القلزم من املنورة املدينة قضا إىل وسافر نفسه، يف مهذبًا به بأس ال إنسانًا وكان

القافلة.
صحبته وسافر بالهدية، الباشا ابن بك إبراهيم سافر سادسه الجمعة يوم ويف

خرسو. باشا محمد سلحدار كان الذي الظ أغا محمد
بلزوم يأمره ترجمانه الرشقاوي هللا عبد الشيخ إىل الباشا أرسل السبت يوم ويف
ومنافسات وضغاين أمور ذلك وسبب الجمعة؛ صالة إىل وال منها يخرج ال وأنه داره،
عمر السيد وكذلك الشامي، سعيد والسيد الدواخيل محمد كالسيد إخوانه وبني بينه
أمره. وأُهمل ناًرصا يجد ولم األمر فامتثل ذُكر، ما به ففعل الباشا به فأغروا النقيب

األلفي أن وذلك واأللفي؛ العسكر بني عظيمة معركة بوقوع األخبار تواترت وفيه
املاء ومنع األرشفية خليج وسد اآلن، إىل عليه ممتنعون وهم دمنهور، محاًرصا يزل لم
من املراد عليهم ليعطل دمنهور ناحية من املاء مرور لرضورة وإسكندرية البحرية عن

231



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

من كثرية عدة ومعهما أغا عثمان وصحبته الخازندار بونابرته الباشا فأرسل الحصار،
من جماعة وعليه الرحمانية، ناحية من األرشفية خليج إىل فوصلوا املراكب، يف العساكر

عنها. أجلوهم حتى فحاربوهم األلفية
من الخليج األلفية فسدَّ بمراكبهم فيه ودخلوا املاء، فيه فجرى الخليج فم وفتحوا
ثم واملشاق، القطن بأعدال الخليج فم األلفية مع فسدَّ بك شاهني وحرض عليهم، أعىل
عىل السفن ووقفت الخليج، من املاء ونضب السبخ، يف املاء فسال أسفل من فتحوه
منية لها: يقال قرية عند وذلك عظيمة، وقعة معهم فأوقعوا األلفية، ووصلتهم األرض
حتى محاربتهم عىل واستمروا بهم فأحاطوا بها، وتحصنوا سنهور إىل فانهزموا القران،

بعد. فيما الفريقان افرتق
حتى الفيوم بمدينة من يحارب يزل لم بك ياسني بأن األخبار وصلت أيًضا وفيه
العسكر بإرسال يستنجدون أرسلوا وكانوا القليل، إال منهم ينُج ولم بها، من وقتل ملكها

يلحقوهم. فلم
وملوي، منفلوط أخلوا املرصيني األُمرا بأن القبلية الجهة من األخبار وردت وفيه
الزيادة، يف النيل أخذ ملا وذلك بهما، وتحصنوا منقباط وجزيرة أسيوط إىل وترفعوا
إىل فرتفعوا فيها التحصن يمكنهم فال النواحي، بتلك عليهم العساكر ورود من وخشوا

أسيوط.
حارباهم بك وحسن بك عابدين أن وذكروا هروبهم أشاعوا ذلك فعلوا فلما
منفلوط كاشف رجع منهم النواحي تلك خلت وملا أسيوط، إىل هربوا أن إىل وطرداهم

مقاتلتهم. من وفروا املايض العام يف طردوهم كانوا الذين وخالفهما وملوي
وحجزوا وقبيل، بحري جهة إىل وتسفريهم عساكر تجهيز يف الباشا رشع وفيه
قضية من خاطره اطمأن عندما وذلك املسافرين، سبل فانقطعت للعسكر املراكب

والعزل. القبودان
ونصارى والتجار والقرى البالد عىل عظيمة فرضة تقريره يف أيًضا رشع وفيه
ستة وقدرها وغريهم، وامللتزمني األعيان ونسا الناس ومساتري والشوام، واألقباط األروام
إىل تُرد أيام ستة ملدة سلفة أنها وذكروا القبودان مصلحة برسم وذلك كيس، آالف

لذلك. صحة وال أربابها
مدافع لقدومه فرضبوا بوالق، ساحل إىل القبودان كتخدا وصل االتنني ليلة ويف
الدولة أكابر ومعهم طوسون، ابنه صحبة خيوًال صبحها يف له وأرسل شنًكا وعملوا
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من وشق النرص باب من به ودخلوا عظيم، موكب يف فركب واألغوات، والوايل واألغا
عدا ما املتصدرون واملشايخ عمر السيد عنده واجتمع الديوان الباشا وعمل املدينة، وسط
اآلن له: فقيل تأخر من وعىل القايض عليه فسأل به، يلوذ ومن الرشقاوي هللا عبد الشيخ

ومرضه. ضعفه ره أخَّ الذي ولعل يحرض،
املرسوم قروا حرضوا فلما مراسيل جملة لهم وأرسلوا الُوجها باقي انتظروا إنهم ثم
والية عىل واستمراره باشا عيل محمد إبقا ومضمونه: املذكور، الكتخدا صحبة الوارد
الناس، وأرشاف الُعلما بشهادة وعدله بأحكامه راضية والعامة الخاصة إن حيث مرص،
الحرمني ولوازم الحج طلوع منها التي بالرشوط يقوم وأنه وشهادتهم، رجاهم وقبلنا
وال رشيد بثغر تعلُّق له وليس القديم، النسق عىل ألربابها والغالل العاليف وإيصال
السلطانية الرتسخانة إىل يضبط الجمارك من إيرادها يكون فإنه إسكندرية، وال دمياط

بإسالمبول.
محاربتهم من ويمتنع املرصيني، األُمرا خواطر يُريض أن أيًضا الرشوط ومن

البضاعة. تحلية قبيل من وهذا بها، يتعيشون جهات ويعطيهم
زينة عمل وأشيع وبوالق، واألزبكية القلعة من كثرية مدافع املجلسورضبوا وانفض
وطاف ذلك بطل ثم تعاليق، داره عىل علق وبعضهم أسبابها يف الناس ورشع بالبلدة
إىل املراكب بدخول الباشا وأذن البقاشيش، ألخذ األعيان بيوت عىل أتباعهم من املبرشون

باألزبكية. بلياليها أيام ثالثة وسواريخ وحراقات شنًكا عملوا ثم واألزبكية، الخليج

(١٢٢١ (سنة شعبان شهر

يف له ويأذن عنه واإلفراج الرشقاوي هللا عبد الشيخ شأن يف الباشا مع القايض تكلم فيه
ذلك وإنما عليه، التحجري يف يل ذنب ال أنا فقال: يريد، حيث داره من والخروج الركوب
لهم القايض فعمل ذلك، يف له فأذن مصالحتهم يف فاستأذنه بعضهم، مع تفاقمهم من
والذي دورهم إىل وذهبوا الفاتحة، بينهم وقروا وصالحهم، عنده وتغدوا ودعاهم وليمة

فيه. مستقر القلب يف
النظام منع عىل وتعصبهم الرومنيل، بقيام الرومية الديار من األخبار وردت وفيه
الهزيمة فكانت وتحاربوا معهم فتالقوا النظام عسكر عليهم فوجهوا والحوادث، الجديد
السلطنة، دار من قربوا حتى أثرهم يف يزالوا ولم كثرية، خاليق بينهم وهلك النظام عىل
من أشخاص عزل منها رشوط عىل وصالحوهم وصانعوهم الرسل بينهم فرتددت
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النظام ومنع والدفرتدار، والكتخدا اإلسالم وشيخ الوزير ومنهم آخرين ونفي مناصبهم،
لم وأشيا الصدارة الينكجرية أغات وتقلد عادتهم، عىل الوجاقات ورجوع والحوادث

حقيقتها. تثبت
القبلية. الجهة من باشا حسن أخو بك عابدين حرض وفيه

العساكر واختالف القبلية، بالناحية وقايع بوقوع األخبار تواترت عارشه ويف
ورجع عاليفهم، تأخر بسبب باملنية املقيمني وعصيان منفلوط بناحية كان من ورجوع

سويف. بني إىل فانحدر بها من عليه فرضب املنية ناحية إىل باشا بك حسن
إىل بمال الباشا فأرسله باستدعاء، املنوفية كاشف الطوبجي إسماعيل حرض وفيه

العساكر. ليصالح القبلية الجهة
إىل باشا وموىس باشا قبودان بسفر إسكندرية ثغر من األخبار وردت وفيه
وسفرهم نزولهم وكان باشا، عيل محمد بن طوسون صحبته القبودان وأخذ إسالمبول،
مال يستغلق حتى متخلًفا بمرص القبودان كتخدا واستمر خامسه، السبت يوم يف

املصالحة.
أيًضا. البالد عىل فرضة تقرير يف رشعوا وفيه

قبيل. ناحية من بك محو حرض وفيه
املطلوب. استغلق بعدما القبودان كتخدا سافر عرشه سادس ويف

عىل باالستمرار باشا عيل ملحمد تقرير يده وعىل قابجي بوالق ثغر إىل وصل وفيه
من به وشقوا حفل موكب يف األزبكية إىل بوالق من فأركبوه وسيف، وخلعة مرص، والية

واالختيارية. واألعيان املشايخ وحرض املدينة، وسط
وهما املرسومات، وقريت والحضور، للجمع البيت بحوش سحابه الباشا ونصب
واملشايخ البلدة أهل شفاعة مرصبقبول والية عىل الباشا تقرير يتضمن أحدهما فرمانان:
وإرسال الحج، وطلوع الحرمني لوازم وبإجرا السابقة األوامر يتضمن والتاني واألرشاف،
عىل وتسفريها أردب، آالف ستة قدرها غالل وتشهيل بالرعية، والوصية الحرمني، غالل

الحجاز. إىل املتوجهني للعساكر معونة الشام طريق
ألنه محاربتهم؛ وعدم وراحتهم املرصيني، لألُمرا التعرض بعدم أيًضا األمر وفيه
واألزبكية. القلعة من كثرية مدافع وانقىضاملجلسورضبوا ذلك، ونحو عنهم العفو تقدم
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(١٢٢١ (سنة األربع بيوم رمضان شهر واستهل

ال التي والسلف والفرض الطلب توايل سوى الحوادث من فيه يقع ولم بخري، وانقىض
دمنهور ومحارصة بالبحرية، األلفي واستمرار األلفي، محاربة إىل العسكر وتجريد تُرد،
متاركة مع الطاعة وعدم املحارصة عىل وصربهم املمانعة، عىل دمنهور أهل واستمرار

املحاربة.
سليم وكذلك بمنفلوط، رمضان أوايل يف الربدييس بك عثمان بموت الخرب ورد وفيه

عدي. ببني دياب أبو بك
عىل أكياس جملة بتوزيع النقيب عمر السيد إىل باشا عيل محمد تقدم أواخره ويف

السلفة. سبيل عىل الناس مياسري من الناس

(١٢٢١ (سنة الجمعة بيوم شوال شهر واستهل

وكذلك تقدم فيما حصل كما وآخًرا، أوًال هاللة يف ارتباك هذا رمضان شهر يف يقع ولم
والدعاوى والسلف الطلب توايل لوال العساكر، عربدة من وطمأنينة سكون به حصل
بمدافع للعيد شنًكا وعملوا القرى، يف املناصب أرباب وعسف واألرياف، املدينة يف الباطلة

العيد. أيام تالتة الخمسة األوقاف يف كثرية
بالطلب ووجهوا التحصيل يف وجدُّوا القابلة، السنة عىل املريي طلب فتحوا وفيه

امللتزمني. عىل وضيقوا املفضضة بالعيص واألتراك والقواسة العساكر
والتمس السريج، ومنية شربا بناحية عريض ونصب خياًما الباشا أخرج عارشه ويف
توزيعها يف ورشع صدره فضاق ومعرفته، برأيه كيس أربعماية توزيع عمر السيد من

ذلك. عن التباعد وال التخلف يمكنه لم حيث الناس، ومساتري التجار عىل
ودخل القبلية، الجهة من طاهر باشا حسن وصل عرشينه تاني الجمعة يوم ويف
األلفي عربان ووصلت األلفي إىل السفر يريد الخال جهة إىل باشا عيل محمد وخرج داره

البالد. من الكلف وطلبوا الجيزة، بر إىل وعساكره
إنبابة. بر إىل باشا عيل محمد عدى عرشينه رابع األحد يوم ويف

بوالق، إىل العسكر وغالب باشا عيل محمد عدى عرشينه خامس االتنني يوم ويف
ونهبوا أثرهم، عىل رجعوا بل خلفهم يذهبوا فلم وجوههم، من هربوا األخصام أن وأشاعوا
ودخلوا واملوايش، والصبيان والبنات النسا أخذوا حتى القرى من جاوره وما حكيم كفر

الكفار. سبايا كأنهم تحاٍش غري من بينهم فيما ويبيعونهم والقاهرة، بوالق إىل بهم
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السبت بيوم (١٢٢١ (سنة القعدة شهر واستهل

الصعيد ُقفل وصلت تانيه األحد يوم ويف مرص. بر إىل وعدوا الطرابلسية الحجاج ووصل
ليًال الباشا فركب وغريهم املعازة عرب مع وبضايع كثرية أحمال وبها الجبل، ناحية من
العربان أوالد حتى متاعهم وأحمالهم ِجمالهم وأخذ ونهبهم غفلة، حني عىل وكبسهم
بينهم فيما ويبيعونهم أيديهم، يف أرسى يقودونهم املدينة إىل بهم ودخلوا والبنات، والنسا

حوله. وما حكيم كفر بأهل فعلوا كما
ببشارة الططر، من أشخاص بورود القلعة من كثرية مدافع رضبوا اليوم ذلك ويف

الجديدة. السنة عىل وتقريره الباشا إىل
من عليها املتسفر معها وركب واملحمل، الكعبة كسوة أداروا تامنه السبت يوم ويف
واملحتسب والوايل األغا أمامه وركب الجزيري، أغا محمود له: يقال شخص وهو القلزم

العسكر. من وكثري الدالة وطايفة
وانتشار األخصاص، ناحية إىل األلفي بوصول األخبار وصلت عارشه االتنني يوم ويف
الزلط بسوق الحناوي سعودي عند اليوم ذلك معزوًما الباشا وكان الجيزة بإقليم جيوشه
يتخلف وال بالخروج العساكر وأمر بوالق، إىل وذهب العرص قبيل وركب املقس، وحارة

إنبابة. بر إىل معه بمن وعدى الليل، من ساعة لخامس أحد
بداخل وترتسوا العسكر وانحاز معركة، والعسكر األلفي بني وقع األربع ليلة ويف
الربوز يهابون وهم ذلك عىل األمر واستمر البلد، إىل جرحى منهم ووصل والبالد، الكفور

والحيطان. املتاريس يحاربون ال وأخصامهم امليدان، إىل
شربا قناطر ناحية إىل وتوجه بجيوشه األلفي ركب عرشه تامن التالت يوم ويف
وما حكيم كفر ناحية من بعسكره ركب مارين معه ومن الباشا عاينهم فلما منت،
يف شنًكا وعملوا الليلة تلك وباتوا بحريها، وطاقه ونصب الجيزة جهة إىل وساروا حوله،

األلفي. هروب يُشيعون وهم صبحها،
طوابري وعساكره جنوده رتب وقد هايلة، وصورة كثيف جيش يف مر أنه والحال
خرعت بكيفية طبول ومعهم الفرنسيس، عسكر هيئة عىل رتبه الذي النظام يديه وبني
هذا ويقول: بالنظارة، وتارة بعينه تارة إليه ينظر بجيوشه واقف والباشا قلوبهم،
وكذا كذا أعطيكم وأنا ملحاربته تقدموا الدالة: لطايفة وقال ويتعجب، الزمان، طهماز

معه. لهم سبق ملا التقدم عىل يجرسوا فلم املال، من
قد األلفي بأن وأخربوه الباشا، إىل العرب من أشخاص حرض الخميس يوم ويف
دموي خلط به نزل وقد عرشه، تاسع األربع ليلة وذلك املحطة، تلك إىل وصوله يوم مات
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روا وأمَّ اجتمعوا مماليكه وأن دهشور، من بالقرب املحرقة بناحية وذلك مات، ثم فتقايا
ورجعوا عنهم انفصلوا عيل أوالد طايفة وأن أستاذهم، بإشارة وذلك بك شاهني عليهم

األمان. يطلبون وآخرين بالدهم إىل
االشتباه واستمر ومكذب، مصدق بني ما الناس وصارت الخرب وشاع الحال فاشتبه
سمور، فروة خربه تحقق أن بعد امُلخرب ذلك عىل خلع الباشا إن حتى أياًما واالضطراب
ذلك أن ويظنون ومكذب، مصدق بني ما والناس املدينة، وسط من وشق بها وركب
بحقيقة وأخربوا دوره إىل الخدم بعض حرض أن إىل يدبرها ألمور وتحيالت مكايده من

ذكره. كما الحال
إنه حتى الدنيوي، باشا عيل محمد سعد تمام من ذلك وعد االشتباه، زال ذلك فعند

مرص. ملكت اآلن خاصته: مجلس يف قال
فسبحان قبيل. ناحية إىل وارتفعوا وأُمراه، ومماليكه أجناده ارتحلت األلفي مات وملا

الشاعر: قال يموت! ال الذي الحي

ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

لالنضمام ويدعوهم للصلح، ويطلبهم يستميلهم مكاتبة أُمراه إىل أرسل الباشا إن ثم
قادري صحبة املكاتبة تلك وأرسل ذلك، ونحو مأمولهم فوق يعطيهم أن ويعدهم إليه،

ونفاه. األلفي طرده كان الذي أغا
بهم. واللحوق والركوب االهتمام يف باشا عيل محمد وأخذ

روسهم ورفعوا نشاطهم وقوي بالخروج، باملدينة العسكر عىل ينادي يوم كل ويف
وبات باألزبكية بيته إىل الباشا وحرض والحمري، الِجمال وخطفوا أشغالهم قضا يف وسعوا
واملال السلف وطلب ثانيًا، العريض إىل وخرج الخميس، يوم بسفره ورصح األحد ليلة به

يسافر. ولم والجمعة الخميس ومىض
إسهال له وحصل خلط، عنده وتحرك حادر به نزل عرشينه تاسع السبت ليلة ويف
ثم العريض، ينهبون العسكر وكاد وتناقلوه، السبت يوم موته الناس وأشاع وقيء،
بالعافية، وليهنوه األحد، يوم عليه للسالم واملشايخ عمر السيد وخرج إفاقة له حصلت

مراًرا. ذلك قبل لوداعه خرجوا وكذلك
ختم وعليه للباشا أحدها األلفي، أُمرا من الرسالة بجوابات قادري حرض وفيه
كاشف وعيل الوكيل أغا كاشف ملصطفى خطابًا وآَخر الكبار خشداشينه وباقي شاهني
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قد سيدهم كان إن جوابهم يف يذكرون السابق، باملعنى كاتبهم كان ومن الصابونجي،
الشجاعة يف أستاذهم طريقة عىل وهم وأُمرا، رجاًال خلَّف فقد واحد، شخص وهو مات
كل «ما املغاربة أمثال ومن دعواه، له تسلم مدٍع كل وليس ذلك، ونحو والتدبري والرأي
كرباهم من اصطلح إن أنه أيًضا الجواب يف وذكروا شحمة»، بيضا كل وال لحمة حمرا
وإن مثلهم، كنا أمراهم وباقي حسن بك وعثمان الكبري بك إبراهيم وهم بقبيل، الكاينني

ذلك. ونحو األقاليم من أستاذنا يطلبه كان ما فيعطينا دونهم صلحنا يريد كان

(١٢٢١ (سنة االثنني بيوم الحجة ذي شهر واستهل

لقبيل. متوجًها بالجيزة مكي ساقية إىل بالعريض الباشا ارتحل فيه
ومراكب الواردون وامتنعت وجودها، وعز ناحية كل من املراكب طلبوا وفيه

ذلك. ونحو والسلف للمغارم الطلب استمرار مع والتجارات، املعاشات
الغزو بوقوع الخرب وفيها العثمانية، الدولة وزير من مكاتبات وردت منتصفه ويف
عىل أغاروا فربما الثغور، وتحصني والتحفظ بالتيقظ واألمر واملوسكوب، العثماني بني

غفلة. حني عىل بعضها
اإلنكليز وأن رودس، وحاكم أزمري حاكم من ذلك بمعنى أخبار وردت وكذلك
الفرانساوية ولكون الفرنساوية، مع عداوتهم الستمرار املوسكوب لطايفة معاونون

العثماني. مع متصادقني
خرجوا وعساكرهم الفرنساوية جيش أمري بونابارته أن القضية مجمل عن والخرب
هي التي النمسا عىل واستولوا اإلفرنجية، واملمالك القرانات عىل وأغاروا املايض، العام يف
كثيًفا جنًدا املوسكوب فأرسل ونسب، مصادقة املوسكوب وبني وبينهم القرانات أعظم
عىل استياله بعد بونابارته مع فتالقوا قرابتهم، قرابة من كبري مع للنيمساويه مساعدة
عىل واستوىل الروسية إىل بجيوشه وسار عظماهم، وأرس أيًضا فهزمهم النيمسة تخت

أماكن. عدة
معاداة منها التي رشوطه عليهم ورشط حكامها، بها قرر جهة عىل استوىل وكلما

ومنابذتهم. اإلنكليز
وأرسل فصادقه، بأسه قوة العثماني ورأى أيًضا، هو وراسله العثماني وراسله
وأرسل حسنًا، منزًال وأنزلوه عظيمة أهبة يف فدخلها إسالمبول، إىل إلجي طرفه من إليه
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وهدايا تحًفا بونابارته خصوص إىل أرسل وكذلك منها، بأعظم وقوبل هدايا، صحبته
الجوهر. من وتاًجا

فخافه املحاربة وطلب العثماني، وبني بينه الهدنة ونقض املوسكوب انتبذ ذلك فعند
يف واجتهد بالصلح، بينهما اإلنكليز وسعى والكثرة، القوة من منه يعلمه ملا العثماني
رشًطا، عرش اثنا منها لنا وظهر صورتها إلينا وصلت قبيحة، برشوط أمضاه حتى ذلك

ونصها:
واملوسكوب. اإلنكليز بإذن يتغريو يحتاج والبغازات القالع أُمرا أن األول:

املوسكوب. غري تابعة تكون ال فصاعًدا اآلن من جزاير السبع مشيخة التاني:
الجديد. النظام قبل يأخذونها كانوا التي هي العثماني بالد يف الديوان تعريفة التالت:
أي إىل يدخلون مقاتل ألف ثلثماية طريق يف للموسكوب تسمح العلية الدولة الرابع:
سنني. تسع وهو واملوسكوب اإلنكليز اتفاق مدة وذلك العثماني، بالد من أرادوه محل
بإسالمبول الرتسخانة ملينة تدخل أنها املوسكوب لعمارة مسموًحا يكون الخامس:

يلزمهم. الذي كامل هناك من يأخذون أنهم ألجل
اإلقامة لهم وقديم جديد من للموسكوب الذي والحمايات الرعايا جميع السادس:

العثماني. بالد كامل يف األمالك وِرشا والتجارة،
بيارقها نزلوا األسباب بعض عن كانوا التي التجاري، املوسكوب مراكب كامل السابع:
بطانات لهم تعطى وحاًال بإسالمبول، املوسكوب قنصولية إىل بها يتوجهوا أن يقدرون

جديدة.
حماية يف يدخلوا أن ويريدون العثماني، بالد يف املوجودين األروام كامل التامن:

حرية. بكل يمكنهم املوسكوب
سابًقا. بها كانوا التي قوتهم عىل يحصلون والقرمانلية الرباتلية التاسع:

يوًما. وتالتني واحد بعد إسالمبول من يسافر ملزوم الفرنساوية إلجي العارش:
بني الحرب دام ما فرنسا، لبالد يسافروا لم والعثماني األروام مراكب عرش: الحادي

والفرنساوية. املوسكوب
وقال بها يرَض لم فكأنه الفرنساوي، عليها واطلع الرشوط هذه تقررت فلما
فركن ومقاومتهم بمساعدته وتكفل بنقضها، عليه وأشار مملكة، بيدك يبَق لم للعثماني:
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ووافقهم مخاصمته وأظهروا العثماني صداقة نبذوا ذلك فعند الرشوط، تلك ونقض إليه
الختن وأخذوا النواحي بعض عىل وأغاروا الفرنساوية. صادق لكونه اإلنكليز، ذلك عىل

وغريها.
بك كتخدا أرسل قري أبو وكذلك وأبراجها، قالعها تحصني يف إسكندرية أهل ورشع

بالربلس. قلعة ببنا يتقيد من
ببيت جمعيات وعملوا املجلوبة، البضايع يف األسعار وغلت ولغط قلق ملرص وحصل
عيل محمد إىل املراسالت تلك إرسال عىل واتفقوا النقيب، عمر السيد وببيت بك كتخدا

أفندي. ديوان صحبة القبلية بالجهة باشا
صغار. أجزاء يف البخاري صحيح لقراءة باألزهر اجتمعوا عرشينه ويف

إجرا يف ليسعوا الُفقها من جماعة طلب وفيها بمكاتبات، أفندي ديوان حرض وفيه
وهم: أشخاص، ثالثة تعيني عىل االتفاق فوقع الباشا، وبني املرصيني األُمرا بني الصلح
األحد يوم يف فسافروا الدواخيل، محمد والسيد العرويس، الشيخ وابن األمري، الشيخ ابن

عرشينه. سادس
إسالمبول بغاز وعربوا مركبًا، عرش اثني يف حرضوا اإلنكليز بأن األخبار ووصلت
ولم يفزعوا ولم يكرتثوا فلم الجهتني من باملدافع عليهم فرضبوا محرتسني، وكانوا
الحال، يف ثلمتها وعمروا عرش، االثني من واحًدا مركبًا إال الرضب يُصب ولم يتأخروا
انزعاًجا وانزعجوا ورصخوا أهلها كل فهاج إسالمبول، برب رسوا حتى سايرين يزالوا ولم
ذلك فعند آخرها، عن ألحرقوها حرقها أرادوا ولو البلدة، اإلنكليز بأخذ وأيقنوا عظيًما،
الربدييس مع يسري أخذ كان الذي باشا عيل أخو وهو القبطان، باشا عيل السيد إليهم نزل
مغبوطني ساملني البغاز من وخرجوا وصالحهم معهم فتكلم برشيد، مغيزل برج من

بحوادثها. السنة وانقضت املقدرة، مع بعفوهم

ذكر له ممن واألُمرا الُعلما من بها مات من وأما

الخشني محمد الشيخ الورع الفقيه املحققني وعمدة املدرسني صدر الفاضل العمدة مات
كالحفني املتقدمني العرص أشياخ من وغريه األجهوري عطية الشيخ عىل تخرج الشافعي،
ثم دروسه فيقرا يوم كل يف األزهر إىل ويأتي نفيسة، السيدة بخطة ومسكنه والعدوي،
الطبقة. آخر وهو الناس، غالب مخالطة عن منعزًال معيشته يف متقلًال داره، إىل يعود
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سليمان الشيخ عن يسأل دايًما وكان النفييس، باملشهد الذي بمنزله وتمرضشهوًرا
وقال املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى ألنه البجريمي؛ يموت حتى أموت ال يقول: وكان البجريمي،
عنه، يسأل كان فلذلك البجريمي؛ سوى أقرانه من يكن ولم موتًا»، أقرانك آخر «أنت له:
وكانت أشهر، ثالثة بنحو بعده هو ومات مصطية، تسمى بقرية البجريمي مات ثم
بل األزهر، إىل بجنازته يحرضوا ولم الحجة، ذي عرشين خامس االتنني يوم يف وفاته

عليه. تعاىل هللا رحمة — هناك وُدفن النفييس، باملشهد عليه ُصيل
وعمدة السلف بقية املدققني، وعمدة املحققني خاتمة املحدث الفقيه الشيخ مات
إىل نسبه املنتهي األزهري، الشافعي البجريمي عمر بن محمد بن سليمان الشيخ الخلف

خصيم. ابن منية من بالقرب ببجريم املدفون الزيدي جمعة الشيخ
قرية ببجريم ُولد الحنفية. بن محمد سيدي إىل املذكور جمعة الشيخ نسب وينتهي
وربَّاه البلوغ دون مرصصغريًا إىل وحرض وألف، وماية وتالتني إحدى سنة الغربية من
لطلب تأهل حتى املذكور الشيخ والزم القرآن وحفظ البجريمي، موىس الشيخ قريبه

العلوم.
واملواهب، والشفا والرتمذي داود وأبي الصحيحني يف العشماوي الشيخ عىل وحرض
دروس وحرض حجر، وابن الرميل من لكلٍّ املنهاج ورشَحي اإلسالم لشيخ املنهج ورشح
وحرض وغريه، الديربي عن وأخذ واملدابغي، والجوهري امللوي وأجازه الحفني الشيخ
كالشيخ األشياخ من كثريًا وشارك البليدي، والسيد الصعيدي عيل الشيخ دروس أيًضا

وغريه. األجهوري عطية
وقد شأنه، عىل مقبًال الناس مخالطة عن منجمًعا األخالق حميد حسنًا إنسانًا وكان

سنة. املاية وتجاوز َر وَعمَّ سنينًا، برصه وكف كثريون أناس به انتفع
وقبل ذلك، وغري الخطيب عىل وأخرى املنهج عىل حاشية الطلبة بأيدي تآليفه ومن
تالت السحر وقت االتنني ليلة بها َ فتُُويفِّ بجريم، من بالقرب مصطية إىل سافر وفاته

عليه. تعاىل هللا رحمة — هناك وُدفن املذكورة، السنة من رمضان عرش
دهره ووحيد وعمًال، علًما عرصه فريد الفهامة والفاضل العالمة األجل ومات
إىل وحرض بالجيزة، عقبة ملنية نسبة املالكي العقباوي مصطفى الشيخ وجمًال تفضيًال
محمد الشيخ ثم املالكي، العقاد محمد الشيخ ثم البقيل، حسنًا السيد والزم صغريًا األزهر
وحرض املعقوالت، ويف املنقوالت يف مذهبه يف تمهر حتى كلية مالزمة العدوي عبادة
وغريهم، األمري والشيخ البييل محمد والشيخ الدردير كالشيخ العرص، أشياخ دروس

فضله. واشتُهر الطلبة، به وانتفع الدروس إللقاء وتصدر
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يعنيه، ال فيما يتداخل ال واالستفادة، اإلفادة عىل مقبًال األخالق حسن إنسانًا وكان
إفادة يحب كان أنه مناقبه ومن متواضًعا، متورًعا قانًعا يكفيه ما بلدته من ويأتيه
أن إىل الصالة، وفرايض التوحيد عقايد يعلمه املكاري مع ركب إذا كان إنه حتى العوام،
تعاىل هللا رحمه — مثله بعده يخلف ولم اآلخرة، جمادى عرش تاسع الخميس يوم َ تُُويفِّ

وعنه. عنا وعفا
الكامل الفاضل العامل العالم املفضل املدقق املحقق املبجل املعظم األجل ومات
ابن أصًال، املدني مولًدا املكي مذهبًا الشافعي بالقباني، املعروف النجاري عيل الشيخ
سعيد أبي إىل نسبه املنتهي الدين تقي السيد ابن الدين تقي أحمد الشيخ الفاضل العالم
الخزرج، بطون أحد النجاري ثعلبة بن هللا تيم بن دينار بن مالك بن سعد وهو الخدري،
حسن بن هللا عبد بن إدريس بن هللا عبد بن الناسك أحمد السيد إىل أخواله نسب وينتهي

عنه. تعاىل ريضهللا — السبط الحسن سيدنا ابن األنور
السيد وأخيه أبيه مع مرص إىل وقدم وماية، وتالتني أربع سنة بمكة املرتجم ُولد
تالت صبح َ وتُُويفِّ املذكور أخوه مرض وصولهم فليلة ماية، وسبعني إحدى سنة حسن
ولم تانيًا، مكة إىل السفر عىل وعزم به، وتشاءم شديًدا جزًعا لذلك والده فجزع يوم؛
بتحصيل واشتغل املرتجم وبقي املذكورة، السنة من شوال أواخر إال ذلك له يتيرس
واالستفادة، اإلفادة يف العرص أشياخ ومشاركة واستكتابها النافعة، الكتب وِرشا العلوم
جدة من أخيه أوالد من إليه ترد التي اإلرساليات بيع من تجارتهم شغل مبارشة مع
عابدين بخطة الذي ببيته وانقطع تمرض أن إىل لهم وإرساله يُشرتى ما وِرشا ومكة،

ومايتني. تسع سنة الحنفي األستاذ من قريبًا
من كثري وعىل بمكة، غريه وعىل والده عىل تخرَّج شاعًرا وأديبًا ماهًرا عامًلا وكان
وغريهم، العدوي والشيخ الحفني والشيخ العشماوي كالشيخ املتقدمني العرص أشياخ
هللا عبد الشيخ وعىل املكي، الدين تاج بن عيل الشيخ وعىل والده عىل األدب يف وتخرج
ومنها الكالم، علم يف منظومته عىل األكمام نفح منها: مؤلفات وله وغريهم، اإلدكاوي
يف الفرج مراقي سماها التي بديعيته رشح ومنها ضخم، مجلد وهو الرميل عىل تقريره

جيد. غالبه صغري شعر ديوان وله الدرج، عايل مدح
وقيد الغريبة، الكتب وتحصيل املطالعة بغري يشتغل ال انقطاعه مدة يف وكان
يريد فيما وإسماعه بمالزمته أحمد السيد وولده تجارتهم، بأشغال سالمة السيد ولده

مطالعته.
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السابع ليلة َ تُُويفِّ أن إىل املرتددين، من تخلو ال األوقات غالب يف داره وكانت
باألزهر عليه وُصيل سنة، وثمانون سبع وعمره املذكورة، السنة من رجب من والعرشين
محبوبًا لطيًفا وجيًها وكان املذكورين، ولديه وخلَّف الوزير بباب أخيه بمقربة وُدفن

عليه. تعاىل هللا رحمة — ورًعا للنفوس
ونسابة، نسبة البكري الفقار ذو األمري املكرم والوجيه املعظم األجل صاحبنا ومات
عام املذكور سيده اشرتاه الصديقي، البكري أفندي عيل بن محمد السيد مملوك وهو
ورفاهية عز يف ونشأ ابنته، وزوَّجه وأعتقه به، وأدَّ وربَّاه وألف وماية وسبعني إحدى

همة. وعلو خيم وطيب وعفة وسيادة
بحيث كليٍّا؛ اتحاًدا زوجته أخو وهو أفندي محمد السيد بولد اتحد سيده َ تُُويفِّ وملا
الكبري بيتهم يف واحد وسكنهما واحدة، ساعة اآلخر عن أحدهما يصرب ال كاألخوين صارا

باألزبكية.
حرض أن إىل الدار يف بالسكنى املرتجم اشتغل أفندي محمد السيد َ تُُويفِّ وملا
رجع ثم وداره. كتبه ونُهبت الشام ناحية إىل مرص من خرج من مع فخرج الفرنساوية،
بخطة غريها داًرا فاشرتى الفرنساوية، سكنها قد الدار فوجد الفرنساوية، أيام يف بأمان

نظامه. بها وجدد عابدين
فيها خرج التي املرصيني األُمرا مع العثمانية األروام عسكر حادثة حصلت وملا
ناحية إىل فانتقل نُهب، فيما أيًضا املذكورة داره نُهبت وأمراهم، والربدييس بك إبراهيم
عدة وجمع واستكتابًا، رشا كتبًا واقتنى باألجرة، قاعات السبع بحارة سكن ثم األزهر
أن إىل وغريها، املقريزي وخطط الجوزي، البن الزمان مرآة تاريخ من متفرقة أجزاء

املنية. اخرتمته
يف عليه وُصيل الغروب، قبيل السنة من رجب عرش تاني يف التالت يوم فجأة ومات

الشافعي. اإلمام قبة ظاهر البكرية برتبة وُدفن حافل، مشهد يف باألزهر صبحها
املفاكهة حسن الصفات مليح الذات وجيه الناس لجميع محبوبًا حسنًا إنسانًا وكان

محتشًما. أدوبًا وقوًرا الجاش ساكن الفراسة صادق الفطنة متوقد واملعارشة،
املذكور؛ سيده ابنة من له املرزوق بالغزاوي املعروف محمد السيد بعده من وخلف

فيه. وبارك صالًحا إنشاءً هللا أنشاه بالشام، كانوا حني بغزة ُولد لكونه
التجار بعض جلبه املرادي، األلفي بك محمد الشهري والرضغام الكبري األمري ومات
باملجنون، املعروف جاويش أحمد فاشرتاه وألف، وماية وثمانني تسع سنة يف مرص إىل
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بيع منه فطلب ممازًحا؛ سفيًها مماجنًا كان لكونه أوضاعه تعجبه فلم أياًما ببيته فأقام
مراد إىل أهداه ثم شهوًرا عنده فأقام بتمرلنك، املعروف الغزاوي أغا لسليم فباعه نفسه
الصورة جميل وكان باأللفي، ُسمي فلذلك الغالل؛ من أردب ألف نظريه يف فأعطاه بك
بناحية داًرا ر وعمَّ بالرشقية كاشًفا وجعله أعتقه ثم جوخداره، وجعله بك مراد فأحبه

به. عرفت الخطة بتلك حماًما هناك وأنشأ ضالم، بالشيخ املعروفة الخطة
فدخل بالتوكيل، املعروف أغا عيل بجواره وكان الشكيمة، قوي امِلراس صعب وكان
داره يف عليه ودخل واحتد منه فحنق نكث ثم رجاه فقبل أمر يف عنده وتشفع عليه
بالعيص ورضبوه فبطحوه برضبه، الخدم فأمر بغلظة عليه فرد ويعاتبه، يغادره

يومني. بعد ومات لذلك فتألم بالنبابيت املعروفة
ومطوبس فوة مثل بالبالد فعسف بحري، إىل فنفاه بك مراد أستاذ إىل فشكوه
ذلك. يعجبه وكان أستاذه، إىل منه فتشكوا وأمواًال أرًزا منهم وأخذ ورشيد، وبارنبال

إبراهيم وأخاه األغا بك سليمان ونفوا األُمرا، بني بمرص خالف وقع ذلك أثنا ويف
عيل يتعني أن وأمره بك مراد إليه وأرسل محله، يف ذلك ذُكر كما بك، ومصطفى بك
املرتجم ورجع ففعل مرص، إىل هو يعود ثم منفيٍّا، إسكندرية إىل به ويذهب بك، مصطفى

وألف. وماية وتسعني اتنني سنة يف وذلك الصنجقية، قلدوه ذلك فعند مرص إىل
شدته. وتحاموا الناس فخافته بالفجور واشتهر

القديمة داره وهدم دايرته اتسعت عندما وذلك قيصون، بناحية بدار أيًضا وسكن
وكشاًفا أُمرا منهم ر وأمَّ الكثرية، املماليك واشرتى جديًدا إنشا وأنشاها ووسعها أيًضا،
عليهم. تجربه من ويخافون والفجور، والعسف التعدي يف أستاذهم طبيعة عىل فنشوا
دمنة محلة البحرية البالد ومن القبلية، البالد من وغريها فرشوط بإقطاع والتزم
بتلك ما عىل يُِغري وكان إليها، ونزل بلبيس رشقية كشوفية وتقلد وغريها، وزوير ومليج

وغريها. إقطاعات من الناحية
والجور التعدي من ومنعهم الناحية، قبايل وجميع الجهة تلك عربان جميع وأخاف
يخشونه وكانوا والقبايل، العربان من الكثري خافه حتى النواحي بتلك الفالحني عىل
وصادرهم الجنازير، يف وسحبهم كرباهم من الكثري عىل وقبض منهم، بإرشاك وصادهم

والجمال. املغارم عليهم وفرض ومواشيهم، أموالهم يف
فخرج مرص، إىل الجزايريل باشا حسن حرض أن إىل وسطوته حالته عىل يزل ولم
بعد ومايتني خمس سنة أواخر يف معهم رجع ثم قبيل، ناحية إىل عشريته مع املرتجم
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عن زيادة بالصعيد إقامتهم بعد وذلك بك إسماعيل فيه مات الذي الطاعون بعد األلف،
سنوات. أربع

يف والنظر الكتب بمطالعة قلبه وتعلق نفسه، وانهضمت عقله ترزن املدة تلك ففي
النجومية، واألحكام والزايرجات الرمل وأشكال والهندسيات، والفلكيات العلوم جزيئات
واقتنى منه، ليستفيد فيطلبه بذلك إملام له عمن ويسأل وأنواها، القمر ومنازل والتقاويم
الحالة وترك االنفراد يف ورغب القديمة بداره واعتكف والتواريخ العلوم أنواع يف كتبًا

بيده. التي واإلقطاعات مماليكه عىل واقترص ذلك، قبل عليها كان التي
يف يصغر وبدأ دايرته، أهل عىل األمر هذا فثقل الزمان من مدة ذلك عىل واستمر
لديه، فيما وطمعوا عليه وتجارسوا يباكتونه، وطفقوا جانبه، ويضعف خشداشينه أعني

األوسط. األمر واستعمل ذلك، به يسهل فلم عليه، للرتفع أدونهم وتطلع
بمرص الكبري القرص ر وعمَّ سعادة، يدرب املجنون جاويش أحمد بدار وسكن
والدمرداش النرص باب بني فيما قًرصا أيًضا وأنشا املقياس، تجاه النيل بشاطي القديمة

فيهما. إقامته غالب وجعل
أمواًال لهم ويدفع للجالبني، الكثرية األموال فيهم يدفع وصار املماليك ِرشا ِمن وأكثَر
الذي خالف مملوك األلف نحو عنده اجتمع حتى الجواري وكذلك بها، يشرتونهم مقدًما
األُمرا من صنجق دايرة قدر دايرته منهم الواحد كاشًفا، األربعني نحو وهم كشافه، عند
الجواري من له تصلح ملن مماليكه من يختاره من يزوج قليلة مدة وكل السابقني،
وقلد واملناصب، الفايظ ويعطيهم الواسعة الدور ويسكنهم الفاخر، بالجهاز ويجهزهم
سبيل عىل أيًضا إليهم هو وينزل ذلك، عن لنفسه ترفًعا مماليكه لبعض الرشقية كشوفية

الرتوح.
وجبى الرشق، عربان شوكة وأخمد بالدمامني، وآخر بلبيس خارج قًرصا له وبنى
وأرواحهم، الفالحني أبدان يغىش كان الذي ناموسهم وأخمد والجمال األموال منهم
ثم أربعة أو تالتة شهوًرا الرشق بناحية يقيم وكان صوتهم، وأخفى شوكتهم وأضعف

مرص. إىل يعود
يُحمل قوية متينة وأغربة بشناكل ويركب قطًعا مفصًال خشب من قًرصا واصطنع
الصيوان، خارج وركبوه الفراشون تقدم محطة يف النزول أراد فإذا جمال، عدة عىل
ثمانية يسع والوسايد، بالطنافس مفروش درج بثالث إليه يصعد لطيًفا مجلًسا فيصري
االختيار، بحسب وتغلق تفتح جهات األربع من شبابيك وله مسقوف وهو أشخاص

الصيوان. دهليز داخل من ذلك وكل جانب، كل من األرسة وحوله
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أحمد للسيد واألخرى بلفيا بك لرضوان كانت إحداهما باألزبكية داران له وكان
خالف عظيمة داًرا ينيش أن وألف ومايتني عرشة اثنتي سنة يف له فبدا السالم، عبد بن
وبني بينه فيما الساكن بخطة الذي سعودي السيد ابن قرص فاشرتى باألزبكية، ذلك
ذا كتخدا العمارة عىل شيادته يف وأوقف وهدمه، شويكار أغا أحمد من الدكة قنطرة
كبري، كاغد يف وضعه صورة له ورسم الرشقية، ناحية من مجيه قبل أرسله الفقار
وهدم فاغتاظ الرسم أخطا قد فوجده ذلك، أثنا يف هو وحرض وحيطانه جدرانه فأقام
عىل أُمراه كبار من أربعة وأوقف بناه، يف واجتهد عقله مقتىض عىل وهندسه ذلك غالب
أتباعهم أكثر ومعهم الصناع، يحثون األربع جهاته من جهة يف أمري كل العمارة، تلك
الجبس طواحني ركب وكذلك النورة وعمل األحجار، لحرق قمن عدة وعملوا ومماليكهم
إىل طرا من املراكب يف ونقلوها الكبار األحجار وقطعوا العمارة بجانب ذلك وكل لطحنه،
الدرج وعمل األرض لتبليط كباًرا ألواًحا باملناشري نرشوها ثم باألزبكية، العمارة جانب

ودمياط. ورشيد وإسكندرية بوالق من املتنوعة األخشاب لها وأحرضوا والفسحات،
وهدمه، عتقاه من الرطيل بركة عىل املطل الشعراوي كتخدا حسن بيت واشرتى
يزل ولم واألعمدة، الرخام أنواع إليه نقلوا وكذلك العمارة، إىل وأنقاضه أخشابه ونقل
بارزة حرمدانات وال خرجات له يجعل ولم أراده الذي املنوال عىل تم العمل يف االجتهاد
ركبوا ثم البقا، وطول املتانة عىل حرًصا ساذًجا جعله بل رواشن، وال البنا أصل عن
عليها وركبوا املصنعة، الخرط الشبابيك والرجبة والبستان الربكة عىل املطلة فرجاته عىل
اإلفرنج، إليه أهداها التي العظيمة والتحف واألشيا النجف به ووضع الزجاج رشايح
ونوفرة واحدة، قطعة الرخام من بسلسبيل عظيمة فسقية السفىل الجلوس بقاعة وعملوا
علويٍّا حمامني بها وجعل أفواهها، من املاء يخرج الصفر من نوفرات حولها كبرية
واحًدا. دوًرا وجعله املماليك، لسكنى الطباق من كبرية عدة حوشه بداير وبنوا وسفليٍّا،
املقصبات، والستاير والوسايد الفرش بأنواع فرشه والدهان والبياض البنا تم وملا
وهو وأعمدة، دكك به متسًعا مستطيًال جملونًا به وأنشأ عظيًما بستانًا خلفه وجعل
أيًضا إليه وأهدى الدكة، بقنطرة املتصلة الدور إىل آخره ينتهي البحرية الجهة من
أفواهها من يخرج مصورة أسماك صورة فيها العظم غاية يف رخام فسقية اإلفرنج
شهر آخر يف وحريمه وعياله هو بها وسكن والعمل البنا ونجز بالبستان، جعلها املاء
واألحمال الوقدات فيها فأوقدوا رمضان شهر واستهل عرشة، اثنتي سنة من شعبان
النجف أحماًال الجلوس بقاعة وكذلك الخارجة، والرحبة الحوش بداير بالقناديل املمتلية
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الفاضل األستاذ موالنا ونظم الشعرا وهنته الزجاج، والفتيارات والصحب والشموع
باب أسكفة عىل باألزمري نقشوها بيتني، يف الجلوس لقاعة تاريًخا العطار حسن الشيخ

وهما: بالذهب، وموَّهوهما القاعة

ب��األل��ف ت��زداد ل��ل��ع��ي��ن م��ح��اس��نُ��ه��ا ب��ق��اع��ة أض��اءت ق��د ال��ت��ه��ان��ي ش��م��وس
ب��األل��ف��ي ت��ج��دد س��ع��ادت��ي س��م��اء م��ؤرًخ��ا ال��س��رور ق��ال ب��اب��ه��ا ع��ل��ى

رمضان. شهر منتصف إىل ذلك عىل فأقام ببابه األُمرا خيول وازدحمت
فاًال ذلك فكان والشموع، الرسج وأطفوا الوقدة فأبطلوا الرشقية، إىل السفر له وبدا

بلياليها. يوًما عرش ستة سكناه مدة فكانت سيئًا،
الخراب. تعمري يف العاقل يجتهد وال األلباب أولو ليعترب ذلك ذكر يف أطنبنا وإنما
ما وجرى مرص، إىل ثم إسكندرية إىل الفرنساوية وصلت بالرشقية غيبته أثنا ويف
إنبابة بر إىل الفرنساوية وصول وعند قبيل، إىل عشريته مع وذهب ذكره، سبق مما جرى
وقتل حسنًا، بالءً الواقعة تلك يف وجنده املرتجم أبىل املرصيني مع وتحاربوا الغربي، بالرب
الجهات يف ينتقل بمرص الفرنساوية إقامة مدة يزل ولم وافرة، عدة ومماليكه كشافه من

باملصايد. منهم ويصطاد مكايد معهم ويعمل والغربية، والرشقية والبحرية القبلية
معه وكان عليه وأنعم وقابله، إليه ذهب الشام ناحية إىل الوزير عريض وصل وملا
الوزير فشكره رسوحه، يف اصطاده عظيم وأسد أرسى وعدة الفرنساوية من رويسا
إىل وذهب مرص ناحية إىل رجع ثم أياًما بعرضيه وأقام السنية، الخلع عليه وخلع
فيزوغ الطرق يف ويرصدونه خربه يأخذون والفرنساوية الشام إىل رجع ثم الصعيد،
الصلح انتقاض وحصل الوزير وصل وملا منهم، وينال غفالتهم، يف ويكبسهم منهم
الهايلة، الوقايع الفرنساوية مع له وقع املدينة بداخل والعثمانيون املرصيون وانحرص

واملكايد. الحيل ويعمل الجداوي بك وحسن هو ويفر يكر فكان
املعروف كاشف إسماعيل منهم معدودة، رجال الحروب تلك يف كشافه من وقتل
الخشاب، برصيف أنشاه كان الذي شويكار أغا أحمد ببيت وجنده هو احرتق قطية، بأبي
فلما أحد به يعلم ولم جدرانه، أسفل يف بارود لغم تحته عملوا قد الفرنساوية وكانت
فيه من عىل فالتهبت النار، ألهمه من أرسلوا معه ومن كاشف إسماعيل فيه ترتس

الهوا. يف وتطايروا بأجمعهم واحرتقوا
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بني األمر اشتد وملا واعتزله، ذلك عىل يوافقه لم الفرنساوية مع بك مراد اصطلح وملا
الصلح يف الفريقني بني يسعى طفق تبعهم، ومن العثمانيني طبخة وشاطت الفريقني
عليهم يتعدى من ليمنع وخروجهم؛ العسكر بني دخولهم يف الفرنساوية رسل مع ويميش

الصلح. تم أن إىل الرش ازدياد من خوًفا العسكر؛ أوباش من
فيحارب الرشقية جهة إىل رجع ثم الشام، نواحي إىل العثمانية مع املرتجم وخرج
يجدوه، لم لحربه وأتوا جيشهم جمعوا فإذا منهم، ويقتل الفرنسيس من يصادقه من
ثم الغربي بالرب ذهب أين يعلم فال الصعيد، إىل بالحاجر ويمر الجبل خلف من ويمر
إىل الصلحني بني تخللت التي السنة بطول دأبه كان وهكذا الشام، إىل ويعود مرشًقا يسري
باشا وقبطان الرب طريق عىل الوزير ورجع باإلنكليز وتعاونوا أمرهم، العثمانية نظم أن
مرص بداخل الجميع واستقر األُمرا وباقي املرتجم فحرض البحر، من اإلنكليز بصحبة
املرتجم قلق ذلك فعند مرص، منهم وخلت الفرنساوية وارتحلت الجيزة، برب واإلنكليز
قرار له يستقر ال فكان األمور عواقب يف النظر صحيح كان ألنه وفكر؛ وسواس وداخله
ولم السفىل القاعة يف ومخدة سجادة عىل ليلتني إال بداره يبت ولم الحريم، إىل يدخل ولم

حريم. بها يكن
السجادة عىل جالًسا فوجدته اليومني ظرف يف مرة إليه ذهبت الفقري: يقول
مات من زوجات إحدى زواج يف يستأذنه أُمراه بعض عليه فدخل ساعة، معه فجلست
يظنون املغفلني هوال عقول إىل انظر يل: وقال وطرده وشتمه فيه فنرت خشداشينه، من
الفرنسيس حوادث من تقدم ما جميع أن مع ويتأهلوا ويتزوجوا بمرص، استقروا أنهم

اآلن. فيها نحن التي الورطة من أهون وغريها
البلد شيخ وجعله خلعة وألبسه الترصف، الكبري بك إلبراهيم الوزير أطلق وملا
اغرت وعالمته، بختمه تكون وغريها واألطيان اإلقطاعات يف الترصفات أوراق وأن كعادته
حسن بك وعثمان املرادي بك إبراهيم ببيت الديوان وازدحم بذلك، األُمرا وباقي هو
لناموسهم، وإقامته لهم ومحبته الوزير مالطفة فذكروا الحديث يف وتناقلوا والربدييس،
يف فانظروا عليكم، تروج وكأنها ومكايد، حيل هي فإنما بذلك تغرتوا ال املرتجم: فقال
يكون؟ الذي وما له: فقالوا الحزم، من الظن سو فإن يحصل، عساه ملا وتفطنوا أمركم
أحكامهم نفوذ يتمنون املديدة واألزمان العديدة السنني لهم العثمانيني هوال إن قال:
ليس عليهم وغالبون لهم قاهرون مرص وأُمرا األحقاب ومضت اإلقليم، لهذا وتملكهم
معهم نفعله كنا وما األخرية دولتنا وخصوًصا الظاهرة، الطاعة مجرد إال معهم لهم
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زيادة نفوسهم يف مكمون ذلك وكل ألوامرهم، االمتثال وعدم الخزينة، ومنع اإلهانة من
هذه عىل وملكوها اآلن البالد ولجوا وقد والرشه، والخيانة الطمع من عليه ُجبلوا ما عىل
إىل ويرجعوا بأيدينا، كانت كما لنا يرتكوها أن بهم يهون فال علينا، وتأمروا الصورة،

غفلتكم. من وتيقظوا رأيكم فدبروا حالوتها، ذاقوا بعدما بالدهم
وقال وساوسك، من هذا بعضهم: وقال بعضهم، عليه صادق ذلك منه سمعوا فلما
ال وهم وأنفسنا، بأموالنا وأشُهر سنوات ثالث معهم نقاتل كنا بعدما يكون ال هذا آخر:
ما له: قالوا ثم ذلك، غري آخر وقال عنا لهم غنًى فال سياستها، وال البالد طرايق يعرفون
وننصب الجيزة بر إىل بأجمعنا نعدي أن قبلتموه إن عندي الرأي فقال: تراه؟ الذي رأيك
التي الرشوط ونتمم والقبطان، الوزير وبني بيننا واسطة اإلنكليز ونجعل هناك، خيامنا
مرص ندخل وال الرشقي الرب إىل نرجع وال اإلنكليز، بكفالة عليها وهم نحن نرتاح
الوالية يقلدوه من مثل يبقى من منهم ويبقى بالدهم إىل ويرجعوا منها، يخرجوا حتى

ذلك. ونحو والدفرتدار
كيف وقال: اآلخر، البعض يوافق ولم البعض عليه ووافق الرأي، هو ذلك وكان
الُعلما فيحكم الدين؛ أعدا وهم اإلنكليز إىل ونذهب خيانة، منهم لنا يظهر ولم ننابذهم
وفينا عليهم، بأجمعنا قمنا شيٍّا بنا قصدوا إن أنهم عىل اإلسالم، لدولة وخيانتنا بردتنا
والعذر؟ املندوحة لنا فنكون اإلنكليز، وبينهم بيننا تتوسط ذلك وعند الكفاية الحمد وهلل
من يستنكفوا لم القوم فإن لإلنكليز، االلتجا من االستنكاف أما املرتجم: فقال
إخراج عىل قدروا وال املحصول هذا أدركوا ملا مساعدتهم ولوال بهم، واستعانوا ذلك
اإلنكليز، بدون حرضوا ملا املايض العام يف حصل ما شاهدنا وقد البالد، من الفرنساوية
ال مصلحة وساطة فهي هذه وأما حرب، مساعدة تلك فإن الفارق مع قياس هذا أن عىل
لكم والرأي ألمور، الوقوع بعد التدارك يمكن ال فقد املنابذة، حصول انتظار وأما غري،

بينهم. دار ما كتمان عىل وتفرقوا فسكتوا
فانضم نفسه؛ خالص يف يدبر أخذ عليهم به أشار ما عىل املرتجم يوافقوا لم وملا
للوزير النصيحة وأوهمه عنده وقبوله الوزير، من لقربه الكتاب ريس أفندي محمود إىل
الصعيد، إمارة الوزير قلده إن الصعيد، جهة من األموال من عظيمة مقادير بتحصيل
املايض العام يف بالطاعون ماتوا الذين األغنيا تركات من جمة أمواًال له يجمع فإنه
واملال خالفه، بها يحيط ال التي الجهات من ذلك وغري ورثة، لهم يكن ولم وخالفه
األول: لوجهني؛ إجابته من بأرسع يكن لم بذلك الوزير الريس عرف فلما املريية، والغالل
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دون حسابه يحسبون كانوا فإنهم جمعهم، لتفريق والثاني: املال، تحصيل يف طمًعا
يف يذهب ال الوزير عند ذهب إذا كان فإنه احرتازه، وشدة جيشه لكثرة الجماعة باقي

ومماليكه. جنوده جميع وحوله إال الغالب
اإلذن، له وأطلق القبلية الجهة بإمارة فرمانًا له كتب سفره إىل الوزير أجاب وعندما
ويف القصد، الريس وتمم معارض، غري من اجتهاده إليه يودي ما جميع يف له ورخص
يف وركب والريس، الوزير وودع بنفسه الخلعة ولبس املرسوم فأخذ املرتجم حرض الوقت
الوزير، وبني بينه وسفريًا عنه وكيًال أفندي ريس وجعل مسافًرا وخرج والساعة الوقت

ذلك. بعد وجًها للوزير ير ولم أحد بذلك يشعر ولم داره، يف أسكنه بعدما
عليه وأشار الغفلة، هذه يف عليه اعرتاض من الوزير إىل حرض ذلك أشيع وعندما
مسافة قطع وقد إال يدركوه فلم تأخره، ظن عىل تذكَّره ألمر يستدعيه فأرسل ذلك بنقض
وأرسل األموال، جبي يف ورشع أسيوط إىل هو وذهب طايل، غري عىل ورجعوا بعيدة

وغالًال. طواشية وعبيًدا وأغناًما املال من دفعة للوزير
إسكندرية، إىل اإلنكليز من طايفة وسافر شهور، ثالثة نحو إال ذلك عىل يمِض لم ثم
طايفة بطلب القبطان وأرسل الفخاخ، للمرصيني ونصبوا القبطان باشا حسني وكذلك
ما وجرى وحبسهم األُمرا من بمرص من عىل الوزير وقبض أوقع، ما بهم فأوقع منهم
وُقتل املفاقمة وحصلت بعساكر، باشا طاهر املرتجم عىل وعينوا محله، يف مسطور هو

اإلنكليز. إىل بقي من والتجا ُقتل من
لهم وأرسلوا القبلية، الناحية إىل الجميع وذهب تقريحه، بعد الجرح يندمل ولم
الجيزة، بظاهر ونزل بحري ناحية إىل حرض ثم لحروبهم، املرتجم وتصدى التجاريد
تجريدة إخراج يف خرسو باشا محمد فاجتهد ووقايع، حروب بعد البحرية ناحية إىل وسار
سماها التي التجريدة وهي بك، كتخدا يوسف وهو كتخداه، عسكرها وصاري عظيمة،
وحمري والرتاسني الحمارة حمري ذلك جملة من جمعوا ألنهم الحمري؛ تجريدة العوام
القديمة، ومرص مرص وكذلك حمار، بألف بوالق أهل عىل وعملوا والسقايني، اللكاف

يجدونه. ما ويأخذون البيوت ويكبسون الناس حمري يخطفون وطفقوا
الباب عند فمه أحدهم ويضع الدور، عند العسكر معاكيس بعض يأتي وكان
لهم الالزمة الحمري جمع من مرادهم تم فلما فيأخذوه، الحمار فينهق «َزْر» ويقول:
الغلبة وكانت اإلنكليز، من بمرأى عظيمة واقعة بينهم فكانت البحرية، ناحية إىل سافروا
مرص إىل وحرضوا هزيمة رش الباقون وانهزم أرسى، جملة منهم وأخذ العسكر عىل له

حال. أسوا يف
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غضب فإنه والعسكر، الباشا بني الوحشة لحصول سببًا كانت الكرسة وهذه
العاليف تستحقون يش بأي فقال: عاليفهم فطلبوا مرص، من بالخروج وأمرهم عليهم
عيل محمد فيهم إليه املشار وكان الخروج، من فامتنعوا يش؟ أيديكم من يخرج ولم
ما له فوقع فحاربه احرتاسه، لشدة منه يتمكن فلم اصطياده الباشا فأراد رسششمه،

دمياط. إىل هاربًا الباشا وخرج محله يف ذُكر
ذلك. بعد ذكره ينمو يزل ولم عيل، محمد اسم ظهر الوقت ذلك ومن

وأُمراه كشافه وذهبت دمنهور، ناحية ذهب للعسكر كرسته بعد فإنه املرتجم وأما
ثم البحرية، إىل رجعوا ثم والكلف، املال منهم وطلبوا والدقهلية، والغربية املنوفية إىل
عرش خمسة مماليكه من واختار بالدهم، إىل اإلنكليز مع املرتجم سافر الوقايع هذه بعد
األلفي ويسمى — بك بشتك املسمى مماليكه أحد عوضه وأقام صحبته، أخذهم شخًصا
وغاب وسافر، وصايا وأوصاه بطاعته وأمرهم وأُمراه، مماليكه عىل ره وأمَّ — الصغري
يف وحرض عرش، سبعة سنة شوال شهر منتصف يف سافر ألنه أيام؛ وبعض وشهًرا سنة

عرشة. ثمانية سنة القعدة شهر أول
إعادتها عن يغني ما ذكرها من تقدم التي الحوادث من غيابه مدة يف وجرى
املرصيني األُمرا ودخول قتله، ثم باشا طاهر وتولية خرسو، باشا محمد خروج من
من بها جرى وما املرتجم، أتباع من صناجق وتأمري عرش ثمانية سنة بمرص وتحكمهم
أوًال سعى فإنه وحيله، ونفاقه عيل محمد بتدبري البارز — تعاىل — هللا بتقدير الوقايع
محمد وخازنداره باشا طاهر مع بتواطيه خرسو، باشا محمد مخدومه دولة نقض يف

ُقتل. حتى باشا طاهر عىل اإلغرا ثم للقلعة، املحافظ باشا
لهم، الكلية املساعدة وإظهار وتملكهم ودخولهم املرصيني األُمرا معاوتنه ثم
الربدييس بك عثمان وخصوًصا غفلتهم، يف والرمح ومعاونتهم وخدمتهم ومصادقتهم
حتى واملصافاة، واملواخاة الصداقة له فأظهر الرتاؤس يحب غشوًما ممخرًقا كان فإنه
محمد ومحاربة الطرابليس باشا وعيل والكتخدا الدفرتدار قتل من أغراضه منهم قىض
هذه جميع ونسبة برشيد، القبطان عيل السيد وأخيه دمياط، من أسريًا وأخذوه باشا،

إليهم. والقبايح األفعال
خشداشه هو الذي والربدييس وجماعته األلفي إال يبَق لم كله ذلك انقىض فلما
فيتناجيا أنفاسه وتخمد ذكر معه له يبقى ال حرض إذا أنه ويعلم منه، ويغار عليه يحقد
يربمونه ما عليه ونقضهم وخشداشينه، وكيله تعاظم ويتذكرا املرتجم، أمر يف ويتسارا
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له خادًما ويكون واملعاضدة، املساعدة ويوهمه حرض إذا بهم فكيف أستاذهم، غياب مع
واختفى بنفسه ونجا ذكره، تقدم ما به فأوقعا املرتجم، حرض أن إىل جنده، وعساكره

بالوادي. البدوي عشيبة عند
وعشريته بالربدييس ذلك عند عيل محمد فأوقع وجماعته األلفي من الجو خال فلما
صالح ومملوكه هو قبيل ناحية إىل وذهب اختفاه، من املرتجم ذلك بعد وظهر أوقع، ما
عىل والربدييس عشريته مع واصطلح أمره واستفحل وأجناده، أُمراه عليه واجتمعت بك،
حوايل مجيهم من جرى ما وجرى مخالطتهم، عن منجمًعا زال وما نفوسهما، يف ما
طايل بدون عنها وانفصالهم باشا، أحمد خورشيد أيام يف العساكر مع وحروبهم مرص،
ناحية إىل عادوا ثم قبيل، ناحية إىل ورجعوا تدبريهم، وفساد آراهم واختالف لتفاشلهم

وعساكرهم. عيل ومحمد باشا حسن مع ووقايع حروب بعد بحري
بالسيد عيل محمد وانترص باشا، أحمد خورشيد وبني بينهما املفاقمة حصلت ملا ثم
الباشا بني الحروب وهاجت والرعايا، البلدة وأهل والقايض واملشايخ النقيب مكرم عمر
منعزل واملرتجم التبني بناحية املرصيون األُمرا وكانت مذكور، هو كما البلدة وأهل
أجلك من القيام هذا بأن له ويذكر ويعده يراسله عمر والسيد الطرانة، بناحية عنهم
الخري فيك لظننا بذلك املعني وأنت كان، كما إليكم األمر ويعود األوباش، هذه وإخراج
املقاتلني مصالح يف ليرصفه املال بإرسال ويساعده القول هذا فيصدق والعدل، والصالح
ويأتي ويراسله ويأتيه إليه، ويتملق ا رسٍّ عمر السيد يداهن عيل ومحمد واملحاربني،
بعد األمر له تم حتى أوقاته، غالب يف عليه مرتدًدا أوساطه ويف الليل أواخر يف إليه
واإلقالع والرشايع األحكام وإقامة بالعدل، سريه عىل الكاذبة واأليمان واملعاقدة املعاهدة
عزلوه الرشوط خالف متى وأنه الُعلما، ومشورة بمشورته إال أمًرا يفعل وال املظالم، عن
ويظن القول، بذلك املخاطب فيتورط اآلن يفعلون كما ذلك عىل قادرون وهم وأخرجوه،

زالبية. الوقايع كل وأن صحته
عيل، محمد عند مجلًسا عمر السيد عقد أن إىل خالفهم به يشعر لم ا رسٍّ ذلك وكل
الحالة هذه عىل دامت ما الحروب وهذه األمر هذا أن لهم وذكر واألعيان املشايخ وأحرض
تجدوه من فانظروا للوالية، القوم جنس من شخص تعيني من بد وال فشًال، إال تزداد ال
فقال يتعني، من الدولة طرف من يتعني حتى مقام قايم ليكون األمر؛ لهذا وتختاروه
ولست لذلك أصلح ال وقال: التمنع فأظهر عيل محمد إىل فأشار تراه ما الرأي الجميع:
برأي لذلك اخرتناك قد جميًعا: فقالوا الدولة، أكابر من وال األمرا من وال الوزرا من

البالد. أهل ِرَىض والعربة والكافة الجميع
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خورشيد بخلع وجهروا وهنوه، له وباركوا له ألبسوها فروة أحرضوا الحال ويف
تقرير له يأتي أو املتويل يأتي حتى النيابة يف املذكور وإقامة الوالية، من باشا أحمد
هو ما كان أن إىل النيابة، يف عيل محمد وإقامة الباشا بعزل املدينة يف ونودي بالوالية،
عمر السيد ويراسل الجيزة برب وكان ذلك املرتجم بلغ فلما محله، يف ذلك قبل مسطور
أهلها عليه فامتنع دمنهور وأراد البحرية، إىل ورجع خاطره فانقبض واملشايخ، مكرم
إليهم ويرسل ويمدهم يقويهم عمر والسيد غرًضا، منهم ينل ولم وحاربهم وحاربوه
كان وكأنه معه، مكرم عمر السيد تالعب للمرتجم وظهر االحتياجات، من وغريه البارود
ثم قتله وأراد ورضبه، وحبسه بينهما كان الذي السفري عىل فقبض نفسه عىل يقويه

الجيزة. بر إىل عاد ثم أطلقه
أبي ساحل إىل باشا قبطان وحرض باشا، عيل ملحمد األمر واستقر الفتنة وسكنت
بوالق إىل القلعة من الوالية عن املخلوع باشا أحمد وأنزل مرص إىل سلحداره ووصل قري،
وبحًرا، برٍّا أشخاًصا وأوقف املرصيني، إىل واملجي الذهاب من عيل محمد ومنع ليسافر،
ذلك، وغري وسالح وملبوس متاع من بيش إليهم يذهب أو ِقبلهم من يأتي من يرصدون
واملتسببون الباعة فامتنع وعاقبوه، معه ما وأخذوا عليه، قبضوا بيش عليه عثروا ومن
محمد أرسل بأن فاحتال املرتجم خناق فضاق مطلًقا، بيش إليهم الذهاب من وغريهم
عىل وأنعم ذلك، صحة واعتقد وفرح لذلك فانرس الباشا، مع الصلح يطلب كتخداه
ذلك. وغري ونقود وخيام وأسلحة وفراوي مالبس من ملخدومه جليلة هدية وعبى الكتخدا
وأمراه، وألتباعه له واحتياجاته مخدومه مطلوبات من أشغاله الكتخدا قىض وعندما
السلحدار صحبته وذهب أحد، له يتعرض أن غري من جهاًرا بها وذهب مراكب وأوسق
أنه وذكروا البارودي، وموىس السلحدار وصحبته ثانيًا الكتخدا عاد ثم البارودي، وموىس
واملنوفية الغربية من بلد ومايتي والبحرية والجيزة سويف وبني الفيوم كشوفية يطلب
يرَض فلم الطاعة تحت ويكون بالجيزة، إقامته ويجعل فايظها، يستغل والدقهلية
التي بالرشوط جرجا حدود من وأعطيناهم األمرا باقي صالحنا إننا وقال: بذلك، الباشا

ضمنهم. يف داخل وهو عليهم، رشطناها
أمتعة من ولوازمه واحتياجاته قىضأشغاله أن بعد بالجواب له كتخدا محمد فرجع
جنده وتحارب الفيوم، إىل وذهب أغراضه وقىض حيلته وتمت ذلك، وغري ورسوج وخيام
بعد كثري بجند األلفي بك شاهني عاد ثم بك ياسني فيها وانخدل بك، ياسني جند مع
يف وقتل الغلبة، له فكانت بنفسه ملحاربته باشا عيل محمد وخرج الجيزة، بر إىل شهور
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حسن بنت وهي الجداوي، بك حسن بزوجة تزوج كان الذي كاشف عيل الواقعة هذه
ورجع قتلوه ثم أسريًا، وأخذوه به فأحاطوا الباشا فظنوه منجمًال األخصام رآه شنن، بك

املدى. طول مع ذلك وكل أخرى تجريدة تشهيل يف واجتهد مرص، إىل الباشا
قبيل، بناحية مبطونًا — الصغري باأللفي املعروف — بك بشتك مات ذلك أثنا ويف
باشا حسن وكان املذكورة، السنة من املحرم أوايل يف الفيوم من خرج املرتجم إن ثم
انهزم عظيمة واقعة بينهما فكانت العساكر، من معه بمن الهوا جزيرة بناحية طاهر

تقدم. كما الرفق معه فأقام بك عابدين أخوه وأدركه الرقق، إىل باشا حسن فيها
واقعة بينهم فكانت العساكر؛ إليهم وخرجت وإنبابة، الجيزة بر إىل األلفي وحرض

أيًضا. فيها عليهم ظهر الغنم بسوق
ما منها فأخذوا السبكية، إىل جملة وجنده عسكره من وعدى مبحًرا سار ثم
دمنهور وحرب البحرية إىل راحًال انتقل إنه ثم بالطرانة، أستاذهم إىل وعادوا أخذوه
وردان. ناحية إىل فعاد عليها، يقدر فلم التحصني؛ غاية حصنوها قد وكانوا ومحارصتها،
بك أمني وبها إنكليزية مراكب وصول بلغه ألنه عيىس؛ ابن حوش إىل رجع ثم
فيه هو ما مع كان ألنه اإلنكليز؛ من وأشخاص الجديد النظام من عساكر وعدة تابعه
اإلنكليز، إىل بك أمني بالخصوص وأرسل واإلنكليز، الدولة يراسل والحروب التنقالت من
شنًكا عيىس ابن بحوش لهم فعمل بمطلوبه، إليه وحرضوا بمساعدته الدولة مع فسعوا
األُمرا راسل ذلك باشا عيل محمد بلغ فلما القبليني، األُمرا إىل بك أمني مع وأرسلهم
الغل من صدورهم يف ما مع عليهم أموره فراجت الهدايا لهم وأرسل وداهنهم القبليني،

للمرتجم.
وأن وروده بخرب السعاة ووردت إسكندرية، إىل باشا قبطان حرض ذلك أثر ويف

املرصيني. عن وبالعفو مرص عىل واليًا باشا واصل بعده
لإلنكليز، األلفي إرساليات القبطان حركة يف والسبب القضية، هذه خرب من وكان
السلطان مملوك وأصله السلحدار، باشا محمد املسمى ووزيرها الدولة اإلنكليز ومخاطبة
بك صالح تابع أغا بسليمان اختىل أنه فاتفق الجنسية، إىل امليل يخفى وال مصطفى
عن وسأله إسالمبول إىل وأرسله سلحداًرا، قلده الوزير باشا يوسف كان الذي الوكيل
له وعدَّدهم موجودن الريسا جميع له: فقال األلفي؟ غري منهم بقي هل املرصيني:
رشوط عىل ورجوعهم تمليكهم أرى إني فقال: وزيادة، ألفني يبلغون ومماليكهم وهم
وهو العسكر، من ظهر الذي هذا وبني بينهم العداوة تمادي من أوىل عليهم نشرتطها
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التي وسيادتهم وأوالدهم أوطانهم عن إجالهم بهم يسهل ال وهم متحيل جاهل رجل
جمع إىل الفريقني واحتياج وبينه، بينهم والحروب الحال فيتمادى أسالفهم؛ عن ورثوها
ويودي كان، وجه أي من فيجمعونها واملصاريف، والعاليف النفقات وكثرة العساكر
فما خالفه، وتولية وإخراجه املتغلب هذا رصف واملناسب فاألَوىل اإلقليم، خراب إىل ذلك
باطن له كالمه يكون أن وخاف ذلك، يف عندي رأي ال سليمان: له فقال ذلك؟ يف رأيك
عىل له وخطابه كالمه أن الوزير ذلك عند له فحلف ذلك منه وأدرك الظاهر، خالف
كان إذا أغا: سليمان له فقال العامرة، للخزينة مصلحة من بد ال لكن وحقيقته، ظاهره
ذلك ملثل للمخاطبة يصلح رجل ألنه أغا؛ محمد كتخدا بإحضار األلفي إىل ابعثوا كذلك
كيس وخمسماية ألف مصلحة عىل األمر وتمموا وقت، أقرب يف املذكور وحرض ففعل
املذكور، أغا سليمان بيد وصوله عند باشا لقبطان بدفعها املذكور كتخدا محمد كفلها

مخدومه. له قررها التي الرشوط إتمام بعد كتخدا ملحمد أيًضا وكفالته
كعادتهم، مرص إىل لهم الجالبني وجلب وِرشاهم املماليك بيع إطالق جملتها ومن

ذلك. وغري سنوات تالت نحو من ذلك منعوا كانوا فإنهم
طلعوا حتى باشا قبودان بصحبة كتخدا ومحمد الوكيل أغا سليمان من كلٌّ وسافر
وأعلموه بالبحرية، املرتجم مع فتالقوا القبودان سلحدار صحبة فركب إسكندرية، ثغر عىل
واعرض بقبيل إخواننا إىل اذهب أغا: لسليمان وقال ورسوًرا، فرًحا فامتال حصل بما
واملرادية وجماعته، بك إبراهيم كبرينا فرق، ثالثة اآلن أننا يخفى وال األمر، عليهم
خمسماية طايفة كل يخص ما فيكون وأتباعي؛ وأنا الربدييس، بك عثمان هناك وكبريهم

كيس. الخمسماية سلمتك إيلَّ ورجعت كيس األلف منهم استلمت فإذا كيس،
ذلك منهم وطلب الواقع بصورة وأخربهم بهم واجتمع إليهم وذهب املذكور فركب
والقرانات الدول يخاطب أنه قدره من بلغ األلفي إن حيث الربدييس: فقال القدر،
يف باشا قبودان ويتعني بمراده ويعزلهم الوزرا ويويل منهم، أغراضه ويتمم ويراسلهم
أتباع الجميع ونحن الكبري، هو اآلن صار ألنه بتمامه؛ املبلغ بدفع يقوم فهو حاجته
فقال وخالفه، حسن بك وعثمان بك إبراهيم وكبرينا والدنا فيه بما خلفه وطوايف له

وأخوكم. منكم واحد حال كل عىل هو أغا: سليمان
بدخويل أرىض أنا بك: إبراهيم فقال معه، وتكلم الكبري بك إبراهيم مع اختىل إنه ثم
كان َمن أيٍّ إمارة تحت وأوالدي عيايل مع عمري من بقي ما وأعيش كان بيت، أي
املخالف، الرفيق يف أفعل كيف ولكن فيه، نحن الذي الشتات هذا من أَوىل عشريتنا ِمن

255



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

بعد الطويلة املدة بك ومراد أنا وعشت ونحسه؟ تدبريه بسو كله لنا حصل الذي وهذا
ذلك كل زالتهم، يف وأسامحهم أتباعه وأفعال أفعاله عن أتغاىض وأنا أستاذنا، موت
املجانني، الجماعة هوال وخلف مات أن إىل والعداوة، والقتل الرش وقوع من وخوًفا حذًرا
جنسه أبنا إىل وركن الغرور وداخله األلفي، أخيه غياب مع عليهم الربدييس وترأس
وال فعل، ما وأخوه خشداشه هو الذي باأللفي وفعل رحمه، وقطع بهم واغرت وصادقهم

وآخًرا. أوًال ناصح لنصح يستمع
عىل بك إبراهيم مع اتفق أن إىل أياًما ذلك يف معهم يتفاوض أغا سليمان زال وما
به أذهب القدر سلموني فقال: الثاني، بالنصف املرتجم ويقوم املصلحة نصف دفع
يقبضه لئال ذلك؛ عىل خاطره وتطيب وتعلمه إليه ترجع حتى فقالوا: حصل بما وأخربه

بغريه. يطالبنا ثم
فهذا عليهم، أمريًا أكون إني قولهم: أما قال: بينهم داره بما وأخربه إليه رجع فلما
عىل وال حسن، بك وعثمان بك إبراهيم والَديَّ مثل عىل أتعاظم أني يصح وال يُتصور ال
يكون بأن مقدارهم ينقص وال يعيبهم ال هذا أن عىل خشداشيني من طبقتي يف هو من
من بأدنى وأرىض ببال يل يخطر لم أمر ولك جنسهم، ومن منهم واحًدا عليهم املتأمر
أداخلهم ال أن أوطاننا إىل عدنا إذا أننا نفيس عىل أشرتطه بما عهًدا عيلَّ ويأخذوا ذلك،
ويسمحوا عادته، عىل بك إبراهيم والدنا كبرينا يكون وأن أمر يف أقارشهم وال يش يف
فإنه سابًقا، بيدي كان الذي بإيرادي وأقنع يش، يف أعارضهم وال بالجيزة بإقامتي يل
بك حسني قتلهم من معي فعلوه ما بسبب املستقبل يف لهم غدري اعتقدوا وإن يكفيني
اآلن فيه نحن ما فبعض وأتباعي، أنا وإعدامي قتيل عىل وحرصهم وتعصبهم تابعي،
صلبي، من ابني وال أبي هو وليس مملوكي املذكور بك حسني فإن كله، ذلك أنساني
عدة يل قتل وقد مملوكهم، ومملوكي غريه، وأشرتي بالدراهم اشرتيته مملوكي هو وإنما
هللا قدره ما إال ويصيبهم يصيبني وال جملتهم من فأفرضه الحروب، يف ومماليك أُمرا
بل حقهم، يف مني حصل جرم وال ذنب لسابق يكن لم بي فعلوه الذي أن وعىل علينا،
عىل وندموا اإلنكليز، إىل االلتجا يف السابقة عليهم إشارتي وتذكروا إخوانًا، جميًعا كنا
اإلنكليز؛ بالد إىل سفري عىل رأيهم أجمع ثم إيلَّ ورجعوا لهم، وقع الذي بعد مخالفتي
وقاسيت اإلنجلرتة، بالد إىل وسافرت بنفيس وخاطرت املشاق وتجشمت ذلك فامتثلت
غيابي يف حصل ما وحصل وراحتهم، راحتي ألجل ذلك كل وأشهًرا، سنة البحار أهوال
عدوهم، إىل واطمأنوا أساس، غري عىل قصورهم وبنوا قياس، غري من مرص ودخلوا

صديقهم. هالك عىل به وتعاونوا
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وأهانهم البلدة من وأخرجهم بهم، وأحاط غدرهم منهم غرضه قىض أن وبعد
وأرسلت أيًضا عليهم حيلته فراجت الخليج، قطع يوم ثانيًا عليهم واحتال ورشدهم،
أزقتها يف وانحرشوا البلد منهم الكثري ودخل وخالفوني، فاستغشوني فنصحتهم إليهم
منهم تخلف من إال ينُج ولم الفظيع، واألمر الشنيع القتل من جرى ما عليهم وجرى
ويصالحهم ويهاديهم ويداهنهم يراسلهم أيًضا اآلن إنه ثم الطريق، غري من ذهب أو
فارجع الحد، هذا إىل فيهم استحكمت الغفلة أن أظن وما لهم، النجاح فيه عما ويثبطهم
معك ويرسلوا سكرتهم من ينتبهوا فلعلهم الوقايع، من لهم سبق بما وذكرهم إليهم
مشقة؛ كبري فيه ليس القدر وهذا بك، إبراهيم والدنا به سمح الذي النصف أو التلتني
جندي وكل أكياس، خمسة كاشف كل وعىل أكياس، عرشة أمري كل عىل وزعوا إذا فإنهم
والحمد قومي، مع ذلك مثل أفعل وأنا وزيادة، املبلغ اجتمع واحًدا كيًسا مملوك أو
اآلن فيه نحن وما الدنيا، مصالح قضا املال وثمرة مفاليس، نحن وال هم ليسوا هلل
مهمل، وال بغافل ليس والخصم الفرصة، فوات قبل البدار لهم: وقل املصالح، أهم من

والدينار. الدرهم عبيد والعثمانيون
عىل أرصوا الجماعة فوجد قبيل، إىل ورجع أغا سليمان ودعه كالمه من فرغ فلما

ورأيهم. قولهم إىل أيًضا بك إبراهيم ورجع يش، دفع عدم
أمرهم تحت يكون وإنه صاحبهم، قالها التي العبارات أغا سليمان لهم ألقى وملا
كله وهللا هذا قالوا: قال، ما آخر إىل الجيزة ويسكن معهم املعاش بأدنى ويرىض ونهيهم
وسكن عنا اعتزل ولو أتباعه، وحق حقه يف فعلناه وما ثأره، ينىس وال له أصل ال كالم
كنا وقد غريه الدولة تخاطب وال اآلفاق، يف ذكره شاع الذي األلفي فهو الجبل، قلعة
ينشيه ومن الجميع وعفاريته هو يكون فكيف عفاريته، من عفريتًا نطيق ال غيبته يف
اقضوا أغا: سليمان لهم فقال الشيطان؟ وساوسهم يف وزاد الحقد وداخلهم خالفهم،
وتسرتيحوا ذلك بعد اقتلوه ثم األغراب، األعدا عنكم تنجيل حتى الحني هذا يف شغلكم
البالد إىل ويخرجنا واحد، بعد واحًدا يقتلنا فإنه علينا، يظهر أن بعد هيهات فقالوا: منه
وأرسل بتمويهاته الخصم وغرهم مطلًقا، إليه نأمن فال املكر بعيد وهو يقتلنا، يرسل ثم
باملخاطبات وتأتي تذهب القبودان ورسل هذا وأقمشة، ورسوًجا وخيوًال هدايا إليهم

تقدم. كما األمر تمموا حتى والعرضحاالت
املرتجم، عند أيًضا مقيم وسلحداره كافيًا جوابًا القبودان ينتظر ذلك أثناء ويف
والعسل والسمن والغالل األرز من والذخرية واألغنام بالهدايا القبودان يشاغل واملرتجم
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وقع فيما متحريًا مهموًما محزونًا حنني بُخفي أغا سليمان إليه رجع أن إىل ذلك، وغري
للمذكور جوابه يكون وكيف الدولة، ووزير القبودان مع البال مكسوف الورطة من فيه

األروج. ليتبع خيطني اإلبرة يف جعل والقبودان
وامتنعوا عندهم راحة ال القبليني الجماعة أن وأخربه أغا، سليمان إليه وصل فلما
يبقى والذي عليه، يقدر الذي القدر بدفع يقوم املرتجم وأن الحضور، ومن الدفع من
وزير وذقن ذقني عىل تضحك أنت وقال: القبودان فاغتاظ بدفعه، يقوم عليه ويتجمع
حصل وإذا واحد، رجل قلب عىل الجماعة أن ظن عىل الحركة هذه تحركنا وقد الدولة،
من بجيش ساعدناهم ملقاومته مكافأة فيهم يكن ولم ومخالفة، عصيان للبلدة املالك من
فيهم، خري فال ومتباغضون ومتحاسدون متنافرون إنهم وحيث وغريه، الجديد النظام
إال تكون ال وهي املعاونة، كثري إىل ويحتاج وحده املقاومة يف يكفي ال هذا وصاحبك

املصاريف. بكثرة
يبطش أن نفسه عىل خاف القبودان، من والتغري الغيظ أغا لسليمان ظهر وملا
وأين له: قال ألنه املرتجم؛ عند السلحدار غياب ذلك من له املانع أن منه وعرف به

واحرضصحبته. به فأتني اذهب فقال: بالبحرية األلفي عند هو قال: سلحداري؟
وخالصه ذلك بقوله أغا سليمان صدق فما أيًضا، حرض قد املتويل باشا موىس وكان
غلوة مقدار عنها بعد إال هو فما إسكندرية من وخرج الوقت يف فركب يديه، بني من
يف أرسلني مخدومك إن فقال: يذهب، أين إىل فسأله إسكندرية، إىل قادم والسلحدار إال

يرجع. ولم املرتجم عند وذهب إليكم. راجع أنا وها شغل
باشا عيل محمد إليه وبعث دمنهور، يحارب املرتجم كان األيام هذه أثناء ويف
ومن باشا وطاهر الدالة عساكر جميع وفيها جهده، فيها بذل التي العظيمة التجريدة
رشهزيمة، وهزمهم وكرسهم فحاربهم املغاربة، وعسكر واألتراك األرنؤد عساكر من معه

حال. أسوأ يف ورجعوا البحر يف بأنفسهم ألقوا حتى
وجوههم عىل جميًعا وخرجوا البلدة من الباقون لهرب وتبعهم املرتجم تجارس فلو
بعد عليه للخروج يجرسوا ولم ذلك، هللا يرد لم ولكن الرعب، من داخلهم ما شدة من

ذلك.
وموىس القبودان وسافر الطبخة، وأتلفوا دعوته يُلبوا ولم عشريته عنه تنحت وملا
اإلنكليز وراسل آخر أمًرا املرتجم استأنف املذكورة الصورة عىل إسكندرية ثغر من باشا
محاربة عىل بهم ليقوى جنودهم من طايفة له يرسلوا وأن املساعدة، منهم يلتمس

258



(١٨٠٦م) وألف ومايتني وعرشين إحدى سنة

العثماني، مع صلح بأنهم له فاعتذروا — املايض العام يف منهم التمس كما — الخصم
يوجهون وال معهم، املتصادقني عىل يتعدوا أن صلًحا كانوا إذا املمالك قانون يف وليس
املكاملة يكون ما فغاية مهم، أمر يف املساعدة بالتماس أو منهم بإذن إال عساكر نحوها

ذكره. تقدم ما وحصل ففعلوا، والرتجي
وبني بينهم الغرة وقوع ذلك صادف جرى الذي بعد خاطبهم فلما األمر، يتم ولم
ينتظر بالبحرية فأقام ملساعدته، آالف ستة بإنفاذ يوعدوه املرتجم إىل فأرسلوا العثماني،
عىل فضاقت نبات، وال زرع ثَم وليس القيظ أوان ذلك وكان شهور، ثالثة نحو حضورهم
وغريهم؛ عليه املجتمعون العربان فتشكى لإلنكليز، انتظاره طال وقد الناحية جيوشهم
يبَق ولم اصربوا لهم: ويقول بالفرج، يوعدهم حني كل ويف الجهد، من فيه هم ما لشدة
قبيل، ناحية إىل معنا تنتقل أن إما له: وقالوا إليه اجتمعوا الجهد بهم اشتد فلما القليل إال
الرحيل إال وسعه فما القوت، طلب يف الرحيل يف لنا تأذن أن وإما واسعة، أرضهللا فإن

املآرب: بلوغ يف الدهر معاندة من مقهوًرا مكظوًما
طايل. غري عىل ورجوعهما والصورة الهيئة هذه عىل باشا وموىس القبودان مجي األول:
النجدة. تأتيه حتى بها ويقيم معقًال، يجعلها أن قصده وكان دمنهور ملكه عدم الثاني:

الرحيل. إىل واضطروا قحطوا حتى النجدة مجي تأخر الثالث:
االنضمام عن وامتناعهم له، وخذالنهم وعشريته إخوانه مجانبة أعظمها، وهو الرابع:

إليه.
األخصاص، إىل وصل حتى العربان من يصحبه ومن بجيوشه البحرية من فارتحل
ونهاًرا ليًال فخرجوا واحد، منهم يتأخر وال بالخروج العساكر عىل باشا عيل محمد فنادى
املرتجم وصل وقد بظاهرها، وجيشوا إنبابة بر إىل وعدوا بوالق، ساحل إىل وصلوا حتى
إنبابة ناحية الغربي بالرب جيوشه وانترشت القعدة، عرش تامن التالت يوم حكيم كفر إىل
الرجالة واصطف خيولهم ظهر عىل ووقفوا العساكر وأصناف الباشا وركب والجيزة،
مرتبون وهم الفضا تسد وجيوش هايلة عظيمة هيئة يف املرتجم ومر وأسلحتهم، ببنادقهم
يف الرشق وعربان والهنادي، عيل أوالد من العرب قبايل وصحبته طبول، ومعهم طوابري
هذا ويقول: يتعجب وهو بعيد، من إليهم ينظرون وقوف والعسكر والباشا زايدة، كبكبة
أعطيكم وأنا وحاربوا تقدموا والخيالة: للدالة يقول ثم يكون، إيش وإال الزمان طهماز
اإلقدام، عىل يتجارسوا فلم ويرغبهم عظيمة مقادير لهم ويذكر املال، من وكذا كذا
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وقد وتأخرهم، تقدمهم يف ويتشاورون بينهم فيما ويتناجون ومتعجبني باهتني وصاروا
بأعينهم. أصابوه

وجلس هناك علوة عىل فنزل شربامنت، قناطر قريب إىل وصل حتى سايًرا يزل ولم
وهم أوالدك إىل انظري مرص يا وقال: مرص جهة إىل ونظر والقهر الهاجس وزاد عليها،
األرنؤد وأراذل واليهود األتراك أجالف واستوطنك مرشدين، متباعدين مشتتني حولك
فرسانك ويقاومون أبطالك ويقاتلون أوالدك ويحاربون خراجك، يقبضون وصاروا
بهجتك ويطمسون وحورك بولدانك ويفسقون قصورك، ويسكنون دورك ويهدمون
دًما تقايا الحال ويف دموي، خلط به تحرك وقد وأمثاله الكالم هذا يردد يزل ولم ونورك،
حكمه وجرى، ويغالبه ينازعه َمن ثَم وما عيل ملحمد مرص وخلصت األمر. ُقيض وقال:
ر وأمَّ أُمراه أحرض إنه ثم اليوم، بعد راية لهم تقوم أن أظن فما املرصية، املماليك عىل
بينهم، األلفة دوام عىل يحرصوا وأن به وأوصاهم بخشداشينه وأوصاه بك شاهني عليهم
أنه وأوصاهم عدوهم، مخادعة من يحذروا وأن والتفاشل، للتفرق املوجب التنازع وترك
وهي الليلة تلك يف فمات الشهدا، قبور بجوار ويدفنوه البهنسا وادي إىل يحملوه مات إذا
عىل وحملوه عليه وصلوا وكفنوه غسلوه مات فلما القعدة، ذي عرش تاسع األربع ليلة
له من فسبحان نحبه، وانقىض الشهدا، بجوار هناك ودفنوه البهنسا، إىل وأرسلوه بعري

البقا. َمِديَُّة َرسْ
يصدقه فلم املرتجم، بموت وبرشه باشا عيل محمد إىل املبرش حرض الحال ويف
كانوا أتباعه ألن وذلك أيام؛ أربعة بالبشارة أتاه الذي البدوي وحبس ذلك واستغرب
البدوي رفيق بالبشارة وأتى الخرب أشاع والذي عرضيه، يف يذيعوه ولم موته أمر كتموا

بعريه. عىل حمله الذي
روسهم ورفعوا خاصته، وكذلك ورسوًرا، فرًحا امتال الباشا عند موته ثبت وملا
ويشق الخلعة بتلك يركب أن وأمره ماًال، وأعطاه سمور فروة فألبسه املبرش ذلك وأحرض
وهم املبرش، وقت من الناس يف الخرب ذلك وشاع البلدة، أهل لرياه املدينة وسط من بها
لم اإلنكليز بالد إىل سافر ملا فإنه تحيالته جملة من هذا ويقولون: الخرب ذلك يكذبون

أشهر. ميض بعد إال سفره يظهر ولم أحد، بسفره يعلم
ومع املدينة، وسط من بها ويمر بالخلعة يركب أن املبرش ذلك الباشا أمر فلذلك
ذلك. بعد حصل بما القراين عندهم قويت حتى شهرين، نحو شكهم يف استمروا ذلك

أرسل وبعضهم حوله، متجمعة كانت التي العربان قبايل تفرقت مات ملا فإنه
محمد وكان تقدم، ما ضمن يف وخربه ذكره تقدم مما ذلك وغري الباشا، من أمانًا يطلب
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بهلوانني مثال وهو أنا ومثايل عيش يل يهنا ال موجوًدا األلفي هذا دام ما يقول: باشا عيل
تحقق أن بعد قال بموته املبرش أتاه فلما قبقاب رجليه يف هو لكن الحبل، عىل يلعبان

حسابًا. لغريه أحسب عدت وما مرص يل طابت اآلن ذلك:
صحيح األمور، عواقب يف الفكر بعيد مدبًرا محتشًما مهيبًا جليًال أمريًا املرتجم وكان
الشكيمة قوي إليه، النظر بمجرد وأخالقه حاله عرف إنسان سحنة يف نظر إذا الفراسة
طرفه، إىل ينسب أو إليه ينتمي من عىل حتى َغرْية ذا الباس عظيم املراس صعب
يساومهم ال املشرتوات يف يعاملهم الذين التجار إن حتى يش كل يف الهمة علو يحب
قوايم يف ويريدون يحبون كما بأنفسهم األثمان يكتبون بل أثمانها، يف يفاصلهم وال
مثل يف النظر أن ويرى فيها، ينظر وال عليها فيميض عليه، ليعرضها الكاتب ويأخذها
استوفوا قد والجميع إال السنة تميض وال باألمرية، يخل ونقض عيب فيه املحاققة أو ذلك

الجديد. العام احتياجات ويستأنفوا حقوقهم،
ذلك ومع ومكاسبهم، عليه ربحهم لكثرة عظيًما رواًجا له املعاملني حال راج ولذلك
وكساوي وعيالهم بيوتهم ملونة الغالل بإرسال إليه واملنتسبني أحبابه جملة يف يواسيهم
إذا أنه مع غريهم، عن القدر رفعة لهم ويجب إليه انتمى وملن ألتباعه وينترص العيد،
شدة مع ومماليكه كشافه فرتى؛ وزجره، عنَّفه باملروءة تخل هفوة منهم أحد من حصل

خطابه. ويهابون شديًدا خوًفا يخافونه وصعوبتهم نفوسهم، وقوة مراسهم
العربان قبايل جميع امتثال غريه عن بها انفرد التي ومناقبه أمره عجيب ومن
له وكان يش، يف يخالفونه ال له وطاعتهم وتسخريهم ألمره، املرصي بالقطر الكاينني
خليفتهم ابن أو فيهم مربى هو فكأنما وطبايعهم، بأحوالهم ومعرفة غريبة سياسة معهم
ومواشيهم وجمالهم أموالهم يف يصادرهم أنه مع ألمره ويقعدون رسالتهم، صاحب أو
بناتهم، من كثريًا تزوج وقد منه ينفرون ال ذلك ومع منهم، ويقتل ويطلقهم، ويحبسهم
أهلها، إىل يرسحها مزاجه توافق ال والتي منها، وطره يقيض حتى يبقيها تعجبه فالتي

عنها. فمات أعجبته التي وهي واحدة غري عصمته يف يبَق ولم
تناقلته عجيب بكالم يندبنه ورصن العرب، بنات اجتمعت موتُه العرَب بلغ فلما
ذلك. وغري وقوايف أدواًرا عليه وركَّبوا املطربة، اللهو آالت عىل به يغنون املغاني أرباب

سنة كل يف وينزل السابقة، دولتهم يف كان ملا أنه — هللا رحمه — منه والعجب
ووضعهم عليهم بالقبض العذاب سو ويسومهم عربانها يف ويتحكم بلبيس رشقية إىل
والخيول األموال منهم ويأخذ اآلخر، بالبعض منهم البعض عىل ويتعاون الزناجري، يف
البالد. فالحي عىل التسلط من ويمنعهم الزايدة، الفرد عليهم ويفرض واألغنام، واألباعر
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من به وأحاطوا والعسكر الربدييس عليه وتعصب اإلنكليز بالد من رجع ملا إنه ثم
أمره، وكتم وأخفاه فآواه البدوي، عشيبة عند الوادي إىل وهرب منهم فاختفى جانب، كل
عليه يدل ملن والرغايب األموال وبذْل والتفتيش الفحص يف يبالغون معه ومن والربدييس
له املوصلة بالطرق وقيدوا رسه، يفشوا ولم ذلك من يش يف يطمعوا فلم به، يأتي أو
كان حتى العجايب من وهذا غفلة، حني عىل يأتي طارق من الطريق تحرس منهم أنفاًرا

به. يسخرهم رس معه أو يسحرهم إنه يقولون: الناس من كثري
وبعضهم أماكنهم إىل وذهبوا بعده، أحد عىل يجتمعوا ولم الجميع تفرق مات فلما

األمان. الباشا من طلب
طباعهم فوجدوا القبليني، األُمرا إىل وذهبوا بعده يفلحوا فلم وأتباعه مماليكه وأما
عنهم فانعزلوا اآلخر؛ من الفريقني َكَدُر صفا وال اْلِتئام بينهم يحصل ولم عنهم متنافرة
شاء إن — بعد عليك سيتىل ما بهم وأوقع الباشا، مع صلحهم من جرى ما جرى أن إىل

تعاىل. هللا
إسكندرية، ثغر إىل اإلنكليز نجدة وصلت يوًما األربعني بنحو املرتجم موت وبعد
إىل رسلهم فأرسلوا الرجوع بهم يسهل فلم املذكور، موت ذلك عند فبلغهم إليه وطلعوا
ويساعدهم للحضور يطلبونهم والنخوة، الهمة أثر فيهم أن ظانني املرصيني الجماعة
قبيل بناحية ذاك حني باشا عيل محمد وكان وأوطانهم، ململكتهم ردهم عىل اإلنكليز
فقعدوا وثبطهم وخادعهم األزهر ُفقها بعض إليهم وأرسل معه للصلح فطلبهم يحاربهم،
بعد عليهم ثم خربه عليك سيتىل كما اإلنكليز طايفة عىل جرى ما وجرى الحركة، عن

مفعوًال. هللا أمر وكان ذلك،
مثل: الغربية العلوم خصوًصا الكتب مطالعة يف ورغبة ولوع للمرتجم وكان
تدل وما الفلكية، واملناظرات النجومية واألحكام نوميا واألسطر والجغرافيا الجفريات
والخمسة وطبايعها، وأسماها املنازل مواضع أيًضا ويعرف الكونية، الحوادث من عليه
طريقة عىل والتلقي واملشاهدة بالنظر ذلك كل ومواقعها، الثوابت وحركات املتحرية

درس. حضور وال كتاب يف مطالعة غري من العرب
وناقشه متضلع، مناضلة ناضله أسمعه أو كتاب يف بحرضته أحد طالع وإذا
بالقواعد الضماير واستخراجات الرملية، باألشكال معرفة أيًضا وله متطلع، مناقشة

إصابات. ذلك يف له وكان الحرفية،
بالد من راجًعا إسكندرية ثغر إىل وصل ملا أنه أتباعه بعض به أخربني ما ومنها
وربما طريقنا، يف حادثًا أرى إني قال: ثم وجهه، وقطب فيه وتأمل شكًال، رسم اإلنكليز
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عىل ويأتي أمره يخفى أن أحب فلذلك يوًما؛ أربعني نحو عنكم وأغيب منكم أفرتق أني
غفلة. حني

ذلك أرسل وصل فلما وروده، خرب يوصل رقيبًا بالثغر أقام قد الربدييس وكان
بك حسني وقتلهم غدرهم من التاريخ سياق يف ذكرناه ما وكان الحال، يف ساعيًا الرقيب
املرتجم ملالقاة العسكر وإرسال القرص من بك بشتك وهروب الغربي، بالرب شاش أبو
تلك انقضا بعد عليه واجتماعهم ظهوره ثم واختفاه وهروبه ليقتلوه، غفلة حني عىل

منها. قريب أو املدة
أحرضه األشياء هذه بمثل معرفة فيه بإنسان سمع إذا — هللا رحمه — وكان
وأدناه، إليه وقربه وصاحبه وواساه أكرمه ومزية فايدة فيه رأى فإن فيها، ومارسه
غالب وكان واملجون، الهذيان عن والرتفع الحشمة مع مباسطة جلساه مع له وكان
املقياس تجاه القديمة بمرص الكبري القرص مرصوهو خارج رها َعمَّ التي بقصوره إقامته
بجانب الذي والقرص الدمرداش، زاوية من بالقرب الكاين اآلخر والقرص النيل، بشاطي

النارصي. الخليج عىل املغربي قنطرة
رجع وإذا املدينة، وسط من يمر ال القصور تلك لبعض داره من خرج إذا وكان
الحوانيت وأهل األسواق، وسط من أمر أن أستحي فقال: ذلك، سبب عن فُسيل كذلك

نفيس. عىل وأفرجهم إيلَّ ينظرون واملارة
وقايعه خصوًصا مستقلة، سرية لكانت سطرت لو ووقايع وسري أخبار وللمرتجم
بعد ورحلته املرصي، بالقطر الفرنساوية أقام أيام أشهر، وثالثة سنوات ثالث وسياحته

وشهوًرا. سنة بها وغيابه اإلنكليز بالد إىل ذلك
أحكامهم، سياسة وحسن بالدهم عمارة من عليه اطلع بما أخالقه تهذبت وقد
يوجد ال بحيث كفرهم؛ مع رعيتهم يف وعدلهم وصنايعهم، ورفاهيتهم أموالهم وكثرة
وآالت وجواهر هدايا له أهدوا وقد محتاج، وال فاقة ذو وال مستجدي وال فقري فيهم
يف فيها اإلنسان نظر إذا ما وفيها ونظارات، وكرات وأسطرالبات هندسية وأشكاًال فلكية
فريى الكواكب يف النظر لخصوص ومنها النور، يف يراها كما األشكال أعيان يرى الظلمة
الحديد، بالبرص تدرك ال كواكب عدة وحوله الجرم، عظيم الصغري الكوكب اإلنسان بها
بداخلها الصندوق، تشبه موسيقى آلة به وأهدوا كثرية، أشيا الحربية األسلحة أنواع ومن
األلحان، ورضوب األنغام إيقاع عىل مطربة أصوات منها فيظهر بحركات، تدور أشكال
ذلك نهب ذلك، غري إىل السامع، يشتهي ما بحسب األنغام لتبديل وعالمات نشانات وبها
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البلدة أسواق يف يبيعونه وطفقوا ليقتلوه، الربدييس إليه أرسلهم الذين العسكر جميعه
وتبدد. وتلف تكرس وأغلبه

سليمان وقابله إليها طلع ملا أنه العال منوف عند ملالقاته خرج من بعض وأخربني
العسف من باملنوفية أفعاله كافة بلغه قد وكان الليلة، تلك يف الحمام له أخىل البواب بك

باألقاليم. وأفعالهم إخوانه باقي وكذا والتكاليف،
لسليمان ويقول البالد، لعمار املوجبة العدالة ذكر يف الليلة تلك معه مسامرتهم فكان
وجبنها وسمنها لبنها من وعياله هو يقتات ماشية له يكون الذي اإلنسان التمثيل: يف بك
أجاعها إذا ما بخالف النتاج، له وتنتج وتسمن تدر حتى العلف، يف بها يرفق أن يلزمه
فقال: دهنًا، وال لحًما بها يجد ال ذبحها إذا حتى وأضعفها، وأشقاها وأتعبها وأجحفها

عليه. وُربينا اعتدناه ما هذا
الوقايع، هذه ألمنعن القطر هذا يف واإلمارة مرص سيادة هللا أعطاني إن فقال:
ولكن هللا، بالد أحسن ويكون أهله، وترتاح بالده، وتعمر خريه ليكثر العدل فيه وأُجري
القلوب متنافري األجناس يف مختلفني تراهم وأهله سعد، وال بخت له ليس املرصي اإلقليم
النهار وساعات الليل بقية إال الكالم هذا عىل يمِض فلم الطباع، يف منحرفني (متنافرين)
وظهوره اختفاه من ذكره تقدم ما وجرى بنفسه، ونجا هاربًا وفر به أحاطوا حتى
فيها ظهر التي الصورة عليه وحكمت عليه، الجيوش واجتماع القبلية الجهة إىل وانتقاله

حصل. ما له وحصل
أقتل أن يل يخيل وهللا فالن، يا فقال: وسامره البحرية يف عليه اجتمع من وأخربني
قومي وهوال األعدا، من من ألوف بني واحًدا اآلن رصت وقد عيلَّ تهون ال ولكن نفيس،
يف مني سبق ذنب وال جرم غري من وعادوني تجنبوني فعلوا؛ ما بي فعلوا وعشريتي
يف واجتهدت وسعيت وأعداهم، ألعداي البالد وملَّكوا أنفسهم، وأشقوا وأشقوني حقهم،
هذه ثم عني، وتباعًدا نفوًرا إال ذلك يزدهم فلم لهم، والنصح ومصالحتهم مراضاتهم
بعد وترفهوا جوعهم بعد وشبعوا حالوتها وذاقوا البالد ولجوا الذين وريسهم الجنود

ويقاتلوني. ويكيدوني ويحاربوني عيلَّ يجيشون ذلهم،
وأراضيهم، وأغاضبهم وأسوسهم أصانعهم عيلَّ املجتمعني العربان هوال إن ثم
أن بغفلتهم ويظنون وإمارة رياسة مني يطلب منهم وكلٌّ ومماليكي، جندي وكذلك
أزجرهم وتارة باللطف أعاملهم فتارة حقهم، مقرصيف أني ويظنون حكمي، تحت البالد
نهيش يريدون الجياع الكالب مثل حويل والجميع الفريسة مثل الكل بني فأنا بالعنف،
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إىل الحال فيضطرني منها الجموع هوال عىل فأنفق قارون كنوز بيدي وليس وأكيل،
بالظفر يل هللا قدر فإن ومواشيهم، مزارعهم وأكل أموالهم، وأخذ هللا عبد عىل التعدي
أن بد وال وبهم، بنا يلطف فاهلل األخرى كانت وإن بحالهم، ورفقت ذلك عليهم عوضت

بعدنا. بهم يحل ملا بالنسبة وجورنا ظلمنا عن ويسرتضوا علينا يرتحموا
يف ونظًرا ورصامة؛ شهامة املرصيني األُمرا من أدركنا من آخر فكان وبالجملة
دولتهم اضمحلت وبموته جنسه، أبناء يف فريًدا نفسه يف وحيًدا وكان األمور، عواقب
وذلة وإدبار نقص يف زالوا وما نفرتهم، وزادت شوكتهم، وانكرست جمعيتهم وتفرقت
النهاية. يف البالد أقىص إىل وطردوا وانقرضوا راية، بعده لهم تقم ولم وَصَغار، وهوان
عدوهم إىل وانضموا وصيته ونسوا نصيحته، تركوا فإنهم وصناجقه مماليكه وأما
فيما ذلك خرب عليك سيتىل كما آخرهم، عن وأبادهم قتلهم حتى بهم يزل ولم وصادقوه،

بعد.
مدور الصورة جميل بحمرة، مرشبًا اللون أبيض القامة معتدل املرتجم صفة وكانت
بنفسه معجبًا الحاجبني مقرون العينني مليح الشيب، خطه وقد الشعر أشقر اللحية
يسعفه لم أنه إال أحبابه، ألعز وال برس يبيح ال كتوًما الفكر كثري وملبسه، زيه يف مرتفًها
كان، خرب يف وذهب الزمان وخانه أجله، وانقىض أمله وخاب بالقهر، عليه وجنى الدهر

له. هللا غفر — سنة والخمسني الخمسة نحو العمر من وله ومات
برديس كشوفية توىل ألنه الربدييس؛ وُسمي املرادي الربدييس بك عثمان األمري ومات
وألف، ومايتني عرش سنة يف والصنجقية األمرية تقلد به. واشتهر بذلك فعرف بقبيل
وذلك مهًما، لها وعمل الرشقية، كاشف عيل أخت وهي عيل، كتخدا أحمد ببنت وتزوج
وصار ذكره واشتهر باألزبكية، الطويل كتخدا عيل بدار وسكن الصنجقية، يتقلد أن قبل

األُمرا. جملة من معدوًدا
كان قبيل، إىل رجع من ورجع قري، أبو بساحل املرادي الربدييس بك عثمان ُقتل وملا

املرادية. عىل بالرياسة املتعني هو األلفي
مع خشداشينه عىل بالرياسة املرتجم تعني اإلنكليز بالد إىل األلفي سافر فلما
عرشة ثمان سنة مرصيف إىل حرضوا فلما الصغري، باأللفي ُعرف الذي بك بشتك مشاركة
إذ وكان باشا، عيل محمد إليه انضم باشا، طاهر وقتْل خرسو باشا محمد خروج بعد
وتعاهدا وتحالفا غفلته، ميدان يف ورمح وصادقه معه وتواخى العساكر، رسششمه ذاك
باشا عيل محمد يكون وأن لآلخر، أحدهما خيانة وعدم واملصافاة املحبة عىل وتعاقدا

265



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

العقل طايش كان ألنه جأشه؛ فانتفخ املتبوع، األمري وهو له أتباًعا األروام وعساكره
باشا محمد خدمة يف شغلة عمل حني ألنه باشا؛ عيل محمد بظاهر فاغرت الشبيبة مقتبل
الكبري؛ بك إبراهيم إىل وانتسب مرص، إىل وأدخلهم املرصيني األُمرا دعا باشا طاهر وبعده

وكبريهم. القوم رئيس لكونه
عليه سلعته ترج فلم واختربه وسريه أتباعه، مثل وعلوفة خرًجا بك إلبراهيم وعني
جنسه، وأبناء عشريته يف التفاشل وعدم واملحبة واأللفة الرتاحم دوام عىل محرًصا ووجده
وانضم عنه مال منه أيس فلما قبيلته، يف والتنافر التقاطع يوجب ما وقوع من متحرًزا
ويتعاقر معه، يختيل وصار وصادقه وصاحبه عقله، عىل واحتوى واستخفه املرتجم إىل
وتطلب إلخوانه، الحقد من ضمريه يف بما له باح حتى ويسايره ويسامره الرشاب، معه
عىل واملساعدة باملعاونة ويوعده إغراه يف ويزيد عزمه يقوي فصار بالرياسة، االنفراد

وصدقه. نصحه املرتجم ذهن يف رسخ حتى به يزل ولم قصده، إتمام
أبراج ببنا عليه أشار ثم الجميع، إهالك من نفسه يف كامن هو ملا توصًال ذلك كل
كأنهم عساكره، من طايفة بها أسكن أتمها فلما بالنارصية، بها سكن التي داره حول
فحاربوه بدمياط، خرسو باشا محمد حرب إىل معه سار ثم يكون، أن عساه ملا محافظون

وحبسوه. أسريًا به وأتوا
وقد وقتله، الطرابليس باشا عيل كاينه ثم ذلك، مثل القبطان عيل بالسيد فعلوا ثم
فكان بينهم، اإليقاع إال يبَق ولم للمرصيني، فعله ينسب وجميعه كله، ذلك خرب تقدَّم
بعد وتفرقوا وتفاشلوا ذكره، تقدم ما وبجنده به فأوقعوا ذلك، عقب األلفي وصول
الجمع أكثر بتفريق الناصح املصادق املرتجم عىل أشار ثم الكثرة، بعد وقلوا جمعهم
جنده، وعىل عليه والقبض األلفي لرصد منهم البعض والجهات، النواحي يف الباقي
الكبري بك وإبراهيم املرتجم غري باملدينة يبَق ولم البالد، يف الفالحني لظلم اآلخر والبعض
عنها، فعجزوا املنكرسة عاليفهم بطلب العساكر عيل محمد سلط ذلك فعند أُمرا، وبعض

النصوح. األخ استشار أن بعد فرضة البلدة ُفقرا عىل يفرض أن املرتجم فأراد
ورصخوا ففزعوا ودورهم، الناس أسما يكتبون واألزقة الحارات يف الكتَّاب وطافت
أُمراكم، عند وعاليفنا بذلك، نرىض وال يش عندكم لنا ليس نحن فقالوا: العسكر وجوه يف
الدفوف وبأيديهم الحارات نسا وخرجت ساق عىل قاموا ذلك فعند لكم، مساعدون ونحن
املرصيني عىل يسخطون وصاروا بردييس»، يا تفلييس من تأخذ «إيش ويقولون: يغنون

العسكر. عن ويرتضون
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الذين والعسكر إال الربدييس يشعر ولم األُمرا، ببيوت العسكر أحاطت الحال ويف
ويريدون ويحاربونه عليه يرضبون ومنعة عزٍّا له ليكونوا حوله بناها التي باألبراج أقامهم
من الضب خروج وخرجوا والفرار، الهروب إال الجميع يَسع فلم عليه وتسلقوا قتله،
بعدوه ينترص من مجازاة وجوزي مدحوًرا، مذموًما الصعيد إىل املرتجم وذهب الوجار،
مارن بظفره والجادع بظلفه حتفه عىل وكالباحث برجليه، أجنحته ويقص عليه ويعول
معركة، يف ينترص ولم — السياق يف سطر كما — وحروب هجاج يف يزل ولم أنفه،
زالته، عىل محرًصا أتباعه، وعىل عليه وحاقًدا األلفي أخيه معاداة عىل ا مرصٍّ يزل ولم

ذلك. غري إىل باشا وموىس القبودان قضية وأعظمها
وجعله — جالله جل — هللا أوجده وقد التدبري، سيئ طايًشا غشوًما ظامًلا وكان
ومذلتهم أعراضهم وهتك دورهم وخراب أمرهم واختالل ودولتهم، عزهم لزوال سببًا

هناك. وُدفن بمنفلوط ومات مرض حتى خبثه يزل ولم جمعهم، وتشتيت
األلفي بك محمد مملوك وهو الصغري، باأللفي امللقب وهو بك، بشتك األمري ومات
وأمر سلحداره، ذلك قبل وكان اإلنكليز، بالد يف غيابه مدة عنه وكيًال وجعله ره أمَّ الكبري،
ثمانية سنة يف املرصيون األُمرا حرض فلما أمره، وامتثال بطاعته وجنده ومماليكه كشافه
وأُعجب الغرور وداخله السياسة يحسن فلم بالجيزة، بك مراد بقرص هو أقام عرش
إبراهيم وعىل بل ألستاذه، خشداشون هم الذين أعمامه وعىل نظراه عىل وشمخ بنفسه
حقه يراعي أستاذه أستاذ هو الذي بك مراد وكان جده، بمنزلة هو الذي الكبري بك
املرتجم أستاذ وكذلك وكبرينا. أمرينا هو ويقول: األعياد، مثل يف يده ويقبِّل معه ويتأدب

له. يأذن أن بعد إال بحرضته يجلس وال يده، قبَّل بك إبراهيم عىل دخل إذا كان
الجميع، عىل والتكرب التعاظم مسلك سلك بل أسالفه، ذلك يف املرتجم يقتِف فلم
َحلُّوا أو َحلَّه، بدونه أمًرا عقدوا وإذا الجميع عىل الرتفع مع أموره يف العسف واستعمل
من هو وكان أستاذه، وكرهوا وكرهوه منه الجميع خناق لذلك فضاق عقده؛ بدونه شيٍّا
من وظهر أستاذه رجع فلما عنه، قلوبهم وانحراف أستاذه من نفورهم أسباب جملة
حياة يف مبطونًا مات حتى عنده ممقوتًا يزل ولم وأبعده، مقته أفعاله وبلغه اختفاه

السنة. تلك يف قبيل بناحية أستاذه
أيًضا. قبيل بناحية دياب بأبو املعروف بك سليمان مثل ذكر له ممن هوال غري ومات

النجيلة واقعة يف األلفي بالهنداوي املعروف بك أحمد أيًضا ومات
حضور وعند أستاذه، غياب يف ر تأمَّ ممن أيًضا وهو األلفي، بك صالح أيًضا ومات
له فأرسلوا، هناك وغايبًا الرشقية كشوفية متوليًا هو كان اإلنكليز بالد من أستاذه
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وأثقاله وأحماله خيامه فرتك الخرب فوصله شلشلمون، بناحية وكان ليقتلوه تجريدة
واختفى. وهرب

من األلفي وظهر هاربني مرص من وخرجوا العسكر مع األُمرا حادثة وقعت فلما
حتى يزل ولم قبيل إىل أستاذه مع وذهب األموال، من معه بما وأمده إليه ذهب الوادي،

وفاتهم. وال أسماهم تحرضني لم كثري أوليك وغري السنة، هذه يف أيًضا مات
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وألف(١٨٠٦م)

باشا عيل ملحمد التقرير يده عىل الذي القابجي وصل فيه األربع: يوم املحرم ابتدا وكان
بوالق. إىل وطلع مرص والية عىل

األلفية، عريض عىل كبسوا أنهم فيها القبلية الجهة من مكاتبات وردت وفيه
عدة منهم وقطعوا حمالتهم، ونهبوا وهزموهم وحاربوهم البواب بك سليمان وصحبتهم
القابجي ورود بشارة مع البشارة هذه وصادفت البحر، طريق يف واصلة وهي روس
األوقات من وقت كل يف القلعة من كثرية مدافع لذلك رضبت شنك لذلك فعمل ووصوله؛
أخربوا التي الروس تحرض ولم أيام عدة مىض إنه ثم الجمعة، آخرها أيام ثالثة الخمسة

ذلك. يف الروايات واختلفت عنها،
واألعيان، املشايخ حرضها القايض ببيت جمعية عملوا سابعه التالت يوم ويف
من طايفة ومعه أغا سليمان الباشا فأرسل الثغور بتحصني األوامر وردت ملا أنه وذكروا
إىل يحتاجون كانوا إن بأنهم مكاتبات عليها واملحافظني الثغور أهايل إىل وأرسل العسكر،
الكفاية فيهم بأن فأجابوا أرسلهم، الذين عىل زيادة عساكر الباشا لهم فريسل عساكر،
منهم تأَتَّى البلد يف كثروا إذا فإنهم مرص، من تأتيهم زيادة عساكر إىل يحتاجون وال
لئال الباشا؛ عهدة ولخالص القول هذا إلثبات الجمعية هذه فعملوا واإلفساد، الفساد

التفريط. إليه وينسب السلطنة من اللوم عليه يتوجه
وقت الخميس يوم وذلك إسكندرية، ثغر من السعاة مع مكاتبات وردت تاسعه ويف
عرشون فيها مركبًا وأربعون اثنان وعدتها إنكليزية، مراكب بورود األخبار وفيها العرص
إىل الطلوع وطلبوا معهم وتكلموا والقنصل الحاكم فطلبوا صغار، والباقي كباًرا قطعة
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معنا يكن لم فقالوا: سلطاني، بمرسوم إال الطلوع من نمكنكم ال لهم: فقالوا الثغر
حني عىل البالد طرقوا ربما فإنهم الفرنسيس، من الثغر ملحافظة مجينا وإنما مراسيم
البلدة لحفظ باألبراج نقيمهم العسكر من آالف خمسة صحبتنا أحرضنا وقد غفلة،
عن وصل من كل بمنع مراسيم أتتنا وقد إذن معنا يكن لم لهم: فقالوا والثغر، والقلعة
بالرَِّىض الطلوع يف لنا تسمحوا أن فإما ذلك من بد ال فقالوا: كان، جنس أي من الطلوع
ساعة، وعرشون أربعة األمرين بأحد الجواب رد يف واملهلة والحرب بالقهر وإما والتسليم،

املمانعة. عىل تندموا ثم
باشا وحسن بك كتخدا اجتمع املكاتبات تلك وصلت فلما مرص، إىل بذلك فكتبوا
بعد وذلك أعيانهم، وباقي والروزنامجي والدفرتدار باشا وطاهر الخازندار وبونابارته
باشا، عيل محمد إىل بذلك الخرب إرسال عىل رأيهم أجمع ثم ذلك يف وتشاوروا الغروب،
باالهتمام، وأحق أوىل هو ملا ليستعدوا العساكر؛ من بصحبته ومن هو للحضور ويطلبونه
صبح يف إليه املكاتبة تلك وأرسلوا الليل، من حصة بعد منازلهم إىل وانرصفوا ذلك ففعلوا

هجانني. صحبة الجمعة يوم
التي ساعة وعرشون األربعة انقضت وملا ذلك، يف الناس لغط وكثر الخرب وشاع
بالقنابر عليهم رضبوا املمانعة يف وهم إسكندرية، أهل وبني بينهم أجًال اإلنكليز جعلها
الصغار األبراج وكذلك الكبري، الربج من جانبًا فهدموا البحر، ممن الهايلة واملدافع
الجمعة يوم وذلك البلدة ودخلوا الرضب عنهم فرفعوا األمان، طلبوا ذلك فعند والسور،

التايل.
اإلجمال سبيل عىل الخرب بذلك رشيد من مكاتبات وردت عرشه تالت االتنني ليلة ويف
وعدم البلدة، ودخلوا الثغر إىل طلعوا بأنهم بالعلم بل الحال، حقيقة معرفة غري من

األمر. واشتبه الحال وتغيب بالكيفية علمهم
مراكب وردت فلما بإسكندرية وكان مرص، إىل الفرنساوية قنصل حرض وفيه
السفر يريد أنه وذكر مرص، حرضإىل الرب إىل طلوعهم بلغه فلما رشيد، إىل انتقل اإلنكليز

بمرص. القاطنني الفرنساوية وباقي هو الشام إىل
تحارب أنه فيها يذكر الباشا من مكاتبة وردت عرشه سادس الخميس ليلة ويف
املعركة يف وُقتل منهم أنفار عىل وقبض أسيوط منهم وأخذ عليهم وظهر املرصيني مع
القلعة من كثرية مدافع ورضبوا شنًكا اليوم ذلك يف فعملوا ومماليكهم، كشافهم من كثري

السبت. آخرها الخمسة األوقات يف أيام تالتة باألزبكية
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التني رأس إىل طلعوا وأنهم اإلنكليز، عىل ممتنعة إسكندرية أن أيًضا وأشاعوا
إىل ونزلوا الرب، عن وأجلوهم وحاربوهم والعساكر البالد أهل عليهم فخرج والعجمي،
والفرنساوية العثمانيني عمارة إليهم وصل وأنه مركبني، منهم وحرقوا مهزومني املراكب
إال منهم يبَق ولم عظيمة، مقتلة منهم وقتلوا مراكبهم، وأحرقوا البحر يف وحاربوهم
إسكندرية من يأِت ولم أيام، عدة والبحري القبيل الخلط هذا يف األمر واستمر القليل

صحيح. خرب وال سعاة
الشتات من حال أسوأ يف وهم مرص إىل ودخلوا الفيوم، أهايل من الكثري وصل وفيه
يمكنهم ولم أوطانهم، عن وجلوا وجوههم عىل فخرجوا بك، ياسني بهم فعل مما والعري؛
عندما مرص، ناحية إىل الحضور يريد املذكور عنهم ارتحل حتى بالدهم من الخروج

إسكندرية. ثغر إىل اإلنكليز حضور خرب بلغه
خطابًا مكاتبة وأرسل دهشور، ناحية إىل املذكور بك ياسني وصل عرشه سابع ويف
الحمية أخذته اإلنكليز وصول بلغه ملا أنه فيها يذكر أغا والقايضوسعيد مكرم عمر للسيد
ويجاهد بقليوب أو بالجيزة لريابطهم العسكر من آالف ستة وحرضوصحبته اإلسالمية،
أن فينبغي الجهاد يقصد حضوره كان إن مضمونها: أجوبة له فكتبوا هللا، سبيل يف
والذكر واملنقبة البيضاء اليد له النرصتكون له حصل وإذا إسكندرية، إىل معه بمن يتقدم
الرشقي. بالرب قليوب وخصوًصا قليوب، أو بالجيزة بإقامته فايدة ال فإنه الباقية، والشهرة
ويرجع بأيام، ذلك قبل الخال ناحية إىل موكب يف بعرضيه خرج باشا حسن وكان
بتلك ينترشون وأوباشه وعساكره الصباح يف يخرج ثم بها، فيبيت النهار آخر داره إىل
يوم كل ويف بوالق، وأهل الفالحني ومبيعات الناس متاع ويخطفون يعبثون النواحي

اإلنكليز. ملحاربة البحرية جهة إىل مسافر بأنه يشيعون
بأن رأيهم فاقتىض مشورة وعملوا السفر، عن تأخر بك ياسني مجي خرب ورد فلما
فعدى ويملكها، بك ياسني يأتي لئال بالجيزة؛ ويقيم الغربي الرب إىل يعدي باشا حسن

البحرية. جهة إىل السفر عن وأعرض بها وأقام عرشينه، االتنني يوم يف باشا حسن
الخميس يوم عليها اإلنكليز واستيال إسكندرية، بأخذ الصحيحة األخبار وردت وفيه
صاري وسكن النهار. صبيحة األحد يوم األبراج وملكوا ودخلوها الشهر، تاسع املتقدم
البيوت يسكنون ال أنهم منها رشوط البلد أهايل مع ورشطوا القنصل، بوكالة عسكرهم
منها يبطلون وال املساجد يمتهنون وال والرتايض، باملؤاجرة بل أصحابها عن قهًرا
العسكر، من معه من وعىل نفسه عىل أمانًا الحاكم أغا أمني وأعطوا اإلسالمية، الشعاير
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حاًال نصيبه يأخذ الديوان عىل َديْن له كان ومن أرادوه، محل أي إىل بالذهاب لهم وأذنوا
موجًال. التاني والنصف

جهة أي إىل خفارتهم يف فليسافر وغريهم التجار من البحر يف السفر أراد ومن
ال الرساح فمطلق ونحوها، وطرابلس وتونس والشام املغرب وأما إسالمبول، عدا ما أراد

وإيابًا. ذهابًا حرج
ال مال أو قومانية إىل احتاجوا إن أنهم البلد أهل مع رشطوها التي رشوطهم ومن
برشايعها، تحكم مفتوحة تكون اإلسالم محكمة وأن ذلك، بيشمن إسكندرية أهل يكلفون
بنديرة أي من والحمايات رضاهم بغري اإلنكليز عند دعوى بقيام اإلسالم أهل يكلفون وال
أهل لخاطر رعاية مأمونني ويقيمون إسكندرية، يف املوجودين اإلنكليز عند مقبولة تكون

الفرنساوية. حتى الوجوه كامل من املكروه من يش لهم يحصل ولم إسكندرية،
الرشوط، انتهت ذلك وعىل ونصف، اثنان ماية كل عىل الجهات كل من والجمارك
— آالف ستة قيل ما عىل وعدتهم — إليهم انضم ومن اإلنكليز من الطايفة هذه أن وليعلم
لأللفي ومعاونة مساعدة ومجيهم ورودهم كان بل مرص، أخذ يف طمًعا الثغر إىل تأِت لم
بينهم ملا املجي يف تأخرهم وسبب تاريخه؛ قبل بهم استنجاده لهم باستدعاه أخصامه عىل
القوانني. عىل ملحافظتهم إذنه غري من ممالكه عىل يتعدون فال الصلح، من العثماني وبني
هذه وأرسلوا الفرصة انتهزوا ذلك فعند تقدم، بما وبينه بينهم الفرد وقعت فلما
عليه وضاقت االنتظار عليه طال فلما بالبحرية، حضورهم ينتظر األلفي وكان الطايفة،
بعد اإلنكليز وحرض الجيزة، بإقليم موته هللا وقىض مقبًال، بجيوشه ارتحل البحرية
القبليني األُمرا إىل فأرسلوا الرجوع يسعهم فلم مات، قد فوجدوه إسكندرية إىل ذلك
بالدكم إىل جينا إنما لهم: ويقولون عدوهم عىل لهم مساعدين ليكونوا يستدعونهم
منكم، واحد شخص وهو مات، قد األلفي فوجدنا ومساعدتكم ملساعدته األلفي باستدعا
فرصة تجدون ال فإنكم شغلكم؛ لقضا الحضور يف تأخري عندكم يكون فال جمع وأنتم

تلكأتم. إن ذلك بعد وتندمون هذه بعد
عنهم منعزًال حسن بك عثمان وكان رأيهم، تفرق اإلنكليز مراسلة وصلتهم فلما
هاجرت مسلم أنا فقال: يستدعونه، إليه فأرسلوا كبري جيش وعنده الورع، يدعي وهو
عىل بهم وأنترص اإلفرنج، إىل وألتجي عميل أختم واآلن الفرنساوية، يف وقاتلت وجاهدت

ذلك. أفعل ال أنا املسلمني!
أسيوط، بناحية الذين يحارب الباشا وكان الهو، بناحية كان يوسف بك وعثمان
أشخاًصا. منهم وقتل منه وانكرسوا معهم والتقى واأللفية، واإلبراهيمية املرادية وهم
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املشايخ إليهم وأرسل كبري، وهم وداخله لذلك انفعل اإلنكليز خرب عليه ورد فلما
جل — املوىل أراده ما إال كان وما قريبًا عليك سيتىل ما وكان للصلح، يطلبهم وخالفهم

هللا. يشاء أن إال وأهله، والقطر اإلنكليز تعسة من — جالله
كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى يطلب باشا عيل محمد من مكتوب وصل وفيه
املكتوب تاريخ وجدوا لكونهم الذهاب؛ يف فرتاخوا القبايل األمرا إىل لريسلهم الصابونجي؛

اإلنكليز. خرب تحقق قبل ذلك أن فعلموا الشهر، عرش حادي
العساكر فإن قريبًا مرص إىل الرجوع عىل عزمه فيه يذكر آخر مكتوب منه ورد ثم
حصولهم عند ليستلموها وتنظيمه ذلك بتحصيل فيه ويأمرهم بالعاليف، يطالبونه

اإلنكليز. ملحاربة ويتجهزوا بمرص
النقيب مكرم عمر السيد إىل خطابًا دمنهور أهايل من مكتوب ورد عرشينه تالت ويف
العساكر من بها كان من هرب سكندرية إىل اإلنكليزية املراكب دخلت ملا أنه مضمونه:
العسكر من معه ومن بدمنهور الكاين الكاشف شاهدهم فعندما دمنهور، إىل وحرضوا
الناحية أكابر فخاطبهم دمنهور، من الخروج عىل وعزموا شديًدا، انزعاًجا انزعجوا
حروب من تقدم فيما كنا وقد خالًفا، منا تروا ولم وتذهبوا ترتكونا كيف لهم: قايلني
اإلنكليز؟ حروب يف بعًضا بعضنا اآلن نساعد ال فكيف لكم؟ املساعدين أعظم من األلفي
أثقاله الكاشف وأخرج متاعهم، وعبوا الخوف من داخلهم ما لشدة لقولهم يستمعوا فلم
من يوم تاني يف أرسل ثم ليلته، من فوة إىل وذهب وعدى وتركها ومدافعه وجبخانته

به. أخربناكم حصل ما فهذا األثقال، أخذ
عىل نزل فإنه اإلنكليز، لحرب سافر الذي الخازندار بونابارته بك» «أحمد وأما
والكلف والجور والنهب السلب من بالبالد عليه وقدر أمكنه ما وفعل القليوبية
وإسماعيل أثره، يف سافر الذي باشا طاهر وكذلك املنوفية إىل وصل حتى والتساويف،

ذلك. وغري وأبقاًرا وخيوًال جماًال البالد عىل فرض بالطوبجي املعروف كاشف
بعلفها ويلزمونهم البالد عىل املنهوبة األغنام يوزعون أنهم أفاعيلهم جملة ومن
وأمثال املعينني طريق حق من ذلك إىل يضاف بما مضاعفة أثمانها يطلبون ثم وكلفها،

ذلك.
طايفة بأن يذكرون رشيد ثغر من أخبار وردت عرشينه رابع الجمعة يوم ويف
البلد، إىل ودخلوا عرشينه، حادي التالت يوم صبح يف رشيد إىل وصلت اإلنكليز من
وطيقان والعطف باألزقة ومستعدين متنبهني العساكر من معهم ومن البلدة أهل وكان

273



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

من بأيديهم ما فألقوا ناحية، كل من عليهم رضبوا البلدة بداخل حصلوا فلما البيوت،
وأرسوا كثرية جملة منهم وذبحوا عليهم وقبضوا لذلك يلتفتوا فلم األمان، وطلبوا األسلحة
اطمأن برشيد حصل ما بلغه عندما كاشفها وكان دمنهور، ناحية إىل طايفة وفرَّ الباقني،
تلك فصادف الرب، إىل معه بمن وطلع األمري ومحلة ديبي ناحية إىل ورجع خاطره،
بالبشارة، مرص إىل السعاة وأرسلوا أرسى منهم بقي ما وأخذ بعضهم فقتل الرشذمة
املبرشون وأرسعت الواصلني، السعاة عىل بك كتخدا وخلع شنًكا وعملوا مدافع فرضبوا
ويأخذون يبرشونهم األعيان بيوت إىل بالسعي األتراك القواسة وهم العثمانيني أتباع من

ومكذب. مصدق بني ما الناس وصار والخلع، البقاشيش منهم
األرسى من معهم ومن القتىل روس وصول أشيع سادسعرشينه األحد يوم كان فلما
وركب بوالق، ساحل إىل منهم الكثري ووصل للفرجة بالذهاب الناس فهرع بوالق، إىل
جماعة وصحبتهم الرب إىل بهم فطلعوا ملالقاتهم، طوايفهم ومعهم العسكر كبار أيًضا
وشقوا النرص بابا من بهم ودخلوا مرص، خارج من بهم فأتوا معهم، املتسفرين العسكر
حمارين عىل راكبان وهما السن، يف كبري وآخر كبري فسيال وفيهم املدينة وسط من بهم
وأنتنت تغريت وقد نبابيت عىل معهم القتىل وروس العسكر، وسط يف مشاة والبقية
إىل بهم سايرين يزالوا ولم وعرشون، خمسة واألحيا راًسا عرش أربعة وعدتهم ريحتها،
القلعة. إىل فسيالهم مع باألحيا وطلعوا ومدافع، شنًكا صولهم عند ورضبوا األزبكية، بركة
للجهاد والتأهب السالح، بحمل وأمرهم الناس عىل النقيب عمر السيد نبه وفيه
املشايخ أمر وكذلك الدروس، حضور برتك وأمرهم األزهر، مجاوري حتى اإلنكليز يف

الدروس. إلقا برتك املدرسني
وأشيع قبيل، ناحية من أوغيل الظ أغا وأحمد بك وعمر بك عابدين وصل وفيه

يومني. بعد الباشا وصول
عىل بها فطلعوا بوالق، إىل واألرسى الروس من جملة أيًضا وصل االتنني يوم ويف
وفيهم أسريًا، عرش وثالثة راًسا وعرشون وإحدى راس، ماية وعدتهم املذكور الرسم
من بها وشقوا الروس، مع ورشقوها راسه فقطعوا بوالق عىل أحدهم ومات جرحى

النهار. آخر املدينة وسط
بك وعمر باشا حسن وحرض القايض، ببيت جمعية حصلت التالت يوم ويف
وباقي األمري والشيخ الرشقاوي والشيخ النقيب عمر السيد بك وكتخدا والدفرتدار
فإنهم وطردهم، وقتالهم لحربهم واالستعداد اإلنكليز حادثة شأن يف فتكلموا املشايخ،
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ويجب دفعهم، املسلمني عىل فيجب للسلطان؛ أخصاًما أيًضا صاروا وقد وامللة، الدين أعدا
العساكر تمتنع وأن واالتحاد، والشفقة األلفة حال عىل والعسكر الناس يكون أن أيًضا
العدو. دفع عىل بعًضا بعضهم يساعدوا وأن شأنهم، هو كما باإليذا للناس التعرض عن
يأتون ال اإلنكليز إن بعضهم: فقال خنادق، وحفر املدينة تحصني يف تشاوروا ثم
الحروب بأمر أعلم كانوا الفرنساوية وإن الفريقني، بني حاجز والنيل الغربي الرب من إال
بإصالحه، االعتنا فينبغي الرب، إىل الحديد باب من املتصل الخندق إال يحفروا لم وإنهم

ذلك. عىل واتفقوا ذلك، فعل يمكن ال إذ وإتقانهم، كوضعهم يكن لم ولو
بك وأحمد رشيد حاكم بك عيل إمضا عليه رشيد ثغر من مكتوب حرض وفيه
ملا اإلنكليز أن فيه يذكرون عرشينه، رابع الجمعة بيوم مورخ ببونابارته املعروف
حصل خايبني ورجعوا واألرس، القتل من حصل ما لهم وحصل رشيد، إىل حرضوا
تسعفونا أن والقصد واملحاربة، للعود االستعداد يف شارعون وهم عظيم، غيظ لباقيهم
لوم فال وإال وعجلة، برسعة والجبخانة واألسلحة واملحاربني الرجال بإرسال وتمدونا
وكتبوا املقاتلني، من عدة ذلك يف فأرسلوا بذلك، وعرَّفناكم أخربناكم وقد ذلك، بعد علينا
وكذلك واملجاهدة، للمحاربة يدعونهم البحرية، ببالد الكاينني والعربان البالد إىل مكاتبات

العسكر. من عدة يوم تاني يف أرسلوا
املتقدم واألعيان والقايض النقيب عمر السيد ركب عرشينه تاسع األربع يوم ويف
الفرنساوية قنصل وصحبتهم املذكور، الخندق أمر لرتتيب بوالق ناحية إىل ونزلوا ذكرهم،
باألسلحة. والكل واألتباع الناس من الكثري الجمع وصحبتهم بذلك، عليهم أشار الذي وهو
القبايل، واألُمرا الباشا بني الصلح إلجرا ذهبوا كانوا الذين التالتة املشايخ وصل وفيه
استأذنوه ملوي، بناحية الباشا إىل وصلوا ملا أنهم خربهم من وكان دورهم، إىل وذهبوا
ملوي، بناحية وتركهم فاستمهلهم الصلح، يف السعي من بسببه أتوا فيما الذهاب يف
وظهر وحاربهم األُمرا مع وتالقى بمنفلوط، الجماعة وأودع أسيوط إىل وذهب واستعد
بتشديد «ريَّحه» ب املعروف املرادي بك سليمان املعركة تلك يف األُمرا من وقتل عليهم،

األغا. بك وسليمان الياء،
عيل محمد وكتب املشايخ، حرض ذلك فعند بحري، ناحية إىل القبايل األُمرا ورجع
الغربي بالجانب وكانوا األمرا إىل املذكورين املشايخ صحبة وأرسلها األمرا إىل مكاتبات
الحروب، وكف الباشا مع الصلح أمر من بسببه أتوا فيما معهم فتفاوضوا ملوي، بناحية
لقنه بما عليهم فاحتجوا ويحاربنا، بنا يغدر ثم الصلح يف يراسلنا مرة من كم فقالوا:
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املريية األموال إرسال من عليهم اشرتطها كان التي الرشوط ألكثر مخالفتهم من لهم
مع اختلوا إنهم ثم الرشوط، يف معهم يحددها التي الحدود عىل وتعديهم والغالل،
ولم الرشقي، بالرب عنهم منعزًال حسن بك عثمان وكان بينهم، فيما وتشاوروا بعضهم
بك وعثمان قبيل، جهة إىل استعىل الحرب انقضا وبعد غريه، يف وال الحرب يف معهم يكن

األحمر. والكوم الهو بناحية أيًضا كان يوسف
إىل رسلهم وأرسلوا إسكندرية، وأخذهم اإلنكليز خرب الباشا عىل ورد ذلك أثنا ويف
كل وقبولهم الصلح إجرا يف يستعجلهم املشايخ إىل وأرسل أمره يف فارتبك القبايل، األمرا
اإلنكليز رسل وصلتهم وملا أبًدا يطلبوه يش يف يخالفوهم وال الباشا، عىل اشرتطوه ما
وتورع، فامتنع للحضور، ويستدعوه يخربوه حسن بك عثمان إىل وأرسلوا آراهم اختلفت

يوسف. بك عثمان ذلك رأيه عىل ووافقه بالكفار. أنترص ال أنا وقال:
وشاهني املرادي بك وشاهني الكبري بك إبراهيم وهم: الجماعة، باقي آراء واختلف
الصلح؟ بهذا املراد ما لهم: وقالوا باملشايخ ثانيًا فاجتمعوا أمراهم، وباقي األلفي بك
اإلنكليز أن يخفاكم وال الكلمة، واجتماع الحروب ورفع الطرفني راحة منه املراد فقالوا:
ودخلتها إسكندرية، ثغر وطرقت ممالكه عىل وأغارت اإلسالم سلطان مع تخاصمت
األلفي باستدعا أتوا إنهم فقالوا: الفرنساوية، فعل كما املرصي اإلقليم أخذ وقصدهم

ومساعدتنا. لنرصتنا
املسلمني، من أحد عىل يبقوا ال البالد تملكوا وإذا ذلك، يف أقوالهم تصدقوا ال فقالوا:
بالحرية ويقولون بدين، يتدينون ال الفرنساوية فإن الفرنساوية؛ كحال ليس وحالهم
وال األديان، عداوة تخفى وال دينهم عىل نصارى فإنهم اإلنكليز هوال وأما والتسوية،
ووعظوهم إليهم، االلتجا وال املسلمني، عىل بالكفار االنتصار منكم ينبغي وال يصح
وأخرجهم طفوليتهم يف هداهم هللا وأن النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات لهم وذكروا
أظهر وبني الُفقها حجور يف وتربوا أسيادهم كفالة يف نشوا وقد النور، إىل الظلمات من
اإلسالم، دين يف أعمارهم من مىض ما وقطعوا الرشايع، وتعلموا القرآن وقروا الُعلما،
هللا حاد من ويوالون األمر آخر أعمالهم يفسدون ثم والجهاد، والحج الصلوات وإقامة
يف يتحكمون اإلسالم بالد ويملكونهم املسلمني، إخوانهم عىل بهم ويستعينون ورسوله

ذلك. من باهلل فالعياذ أهلها،
الرتكية، باللغة يكلمهم قايضالعسكر كتخدا أفندي مصطفى املشايخ بصحبة وكان
تحققنا ولو نعلمه، وأبديتموه قلتموه ما كل فقالوا: الكالم، فصيح وهو ذلك لهم ويرتجم
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غدار ولكنه يديه، بني وقاتلنا ولحاربنا خالف منا حصل ما مراسلكم من والصدق األمن
أثر ويف معنا، يصطلح أنه تقدم وقد قول. يف يصدق وال يمني يف يرب وال بوعد يفي ال
عىل ويعاقب مرص، من باحتياجاتنا إلينا يأتي من عنا ويمنع ويقتلنا لحربنا يأتي ذلك

فيها. نحن التي الناحية إىل واملتسببني الباعة من يأتي من حتى ذلك
واألمر عنا، الكامل والعفو بالرَِّىض األوامر ومعه القبودان أتى ملا أنه يخفاكم وال
وصدقناه، الهدايا بإرسال علينا وتحيل وخدعنا إلينا وأرسل يمتثل فلم بالخروج له
إىل ذهابنا عن تأخرنا إال بصلحنا مراده وما بنا، غدر األمر له تم فلما معه واصطلحنا
عليها يصالحنا بالًدا يعطينا مراده كان وإن بهم، نستعني وال إليهم نذهب فال اإلنكليز،
تفرق وقد الفريقني، من الحروب باستمرار الخراب عمها وقد بأيدينا البالد هي فها
ماتت وقد أجله، من املذلة نتحمل أو عليه نأسف ما لنا يبَق ولم دورنا، وانهدمت شملنا
ويرتاح آخرنا عن نموت حتى عليه معه نحن ما عىل نستمر فنحن ومماليكنا، إخواننا

جهتنا. من قلبه
بعدها بل حرب، وال رش بعدها وليس األخرى هي املرة هذه الجماعة: لهم فقال
إسكندرية من طلبتم فلو وغريها، بالد من طلبتموه ما كل ويعطيكم واملصافاة الصداقة
عن ودفعهم اإلنكليز حرب يف باملساعدة معنا تكونوا أن برشط ذلك يمنع ال أسوان إىل
الرشقي، الرب من وعساكره والباشا الغربي الرب من بأجمعكم تسريون وأيًضا البالد،
املشايخ بحرضة الصلح مجلس ينعقد الجيزة بر إىل ورجوعكم اإلنكليز أمر انقضا وعند
قبل بالجيزة الصلح مجلس عقدنا شيتم وإن العسكر، وأكابر والوجاقلية والنقيب الكبار
بها ورجع أجوبة، وكتبوا لذلك فانخدعوا أبًدا؛ ذلك بعد رش وال اإلنكليز، ملحاربة التوجه
الفريقان وسار تانيًا رجع ثم كاشف، يحيى وصحبته القايض كتخدا أفندي مصطفى

حصل. بما وأخربوا املشايخ وحرض مرص جهة إىل
وأهل الناس مياسري عىل حفره كلفة ووزعوا املذكور الخندق حفر يف رشعوا وفيه
أجرة البعض عىل وجعلوا والروزنامجي، الحرف وأرباب والتجار، والخانات الوكايل
ونصارى بوالق أهل وكذلك وعرشين، خمسني، أجرة البعض وعىل الفعلة، من رجل ماية
والفوس والغلفان املقاطف واشرتوا واألقباط والشوام األروام والنصارى املكس، ديوان

السبتية. قلعة تل أسفل مستدير حايط بنا يف ورشعوا الحفر، وآالت والقزم
برشيد، األرشاف نقيب كريت حسن السيد من مكتوب ورد غايته الخميس يوم ويف
إىل هزيمتهم يف ورجعوا برشيد، وقع ما لهم وقع ملا اإلنكليز أن فيه يذكر بها إليه واملشار
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والعدد، الهايلة املدافع ومعهم رشيد، قبيل الحماد ناحية إىل وأحرضوا استعدوا إسكندرية
عرشينه. تامن التالت ليلة وذلك عرًضا، الجبل إىل البحر ساحل من متاريسهم ونصبوا
والَعدد والُعدَّة والجبخانه بالرجال واإلمداد اإلسعاف ونرجو به، أخربناكم حصل ما فهذا

واإلهمال. التأني وعدم
عىل وحثَّهم الناس، عىل النقيب مكرم عمر السيد قرأه الجواب ذلك وصل فلما
وأتراك املغاربة، طايفة إليه وجمع األسلحة، ولبسوا فامتثلوا للجهاد، والخروج التأهب
كتخدا إىل صبحها يف وركب البلد، وأوالد واألسيوطية، العدوية من وكثريًا الخلييل، خان
ذلك، يف رأيه ويرى الباشا أفندينا يأتي حتى وقال: يرَض، فلم الذهاب يف واستأذنه بك،

وحوادثه. الشهر وانقىض بقي من وبقي سافر من فسافر
هذا يف يحج ولم هدية، منزلة من رجع الشامي الحاج ركب بأن الخرب ورد وفيه
الحاج أمري باشا هللا عبد إىل الوهابي أرسل املذكورة املنزلة إىل وصل ملا أنه وذلك العام؛
بدون يأتي أن وهو املايض، العام يف عليك رشطناه الذي الرشط عىل إال تأِت له: يقول
فلما للرشع، مخالًفا كان ما وكل واألسلحة، والزمر الطبل من يصحبهم وما املحمل

مناكريهم. يرتكوا ولم حج، غري من رجعوا ذلك سمعوا

(١٢٢٢ (سنة الجمعة بيوم صفر شهر واستهل

وأرسلوها وغريهم األزهر مشايخ من كثري عليها وختم القبايل، األمرا إىل مراسلة كتبوا فيه
إليهم.

بك عيل إمضا وعليها رشيد ثغر من أيًضا مكاتبة وردت تانيه السبت يوم ويف
مكتوب بمعنى ببونابارته، املعروف أغا وأحمد باشا وطاهر الثغر، حاكم السنانكيل
منضور وأبو األفراح كوم أيًضا ملكوا اإلنكليز أن فيه ويذكرون السابق، حسن السيد

النجدة. ويستعجلون
باألزبكية داره إىل ودخل باشا عيل محمد وصل — األحد ليلة أعني — الليلة تلك ويف
النقيب عمر السيد وخرج اليوم، ذلك قبل وصوله أشيع وكان الليل، من ساعة سادس يف
وبعضهم هناك، وبات اآلثار إىل ذهب فبعضهم الجمعة، يوم ملالقاته واملحروقي واملشايخ

مالقاة. لهم يحصل يوم تاني يف ورجعوا الشافعي، اإلمام برضيح بالقرافة بات
للسالم وذهبوا الجميع ركب داره إىل حضوره وأشيع اليوم ذلك نهار طلع فلما
باشا وحسن بك كتخدا وأمر االهتمام، فأظهر اإلنكليز، أمر يف الكالم بينهم ودار عليه،
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إسكندرية أهل عىل وسخط بوالق، إىل وعازلهم أطالبهم فأخرجوا اليوم، ذلك يف بالخروج
لهم يقبل ولم البلدة، وملكوهم الثغر من اإلنكليز مكَّنوا حيث أغا؛ وأمني املسريي والشيخ

ذلك. يف عذًرا
رعية عىل ليس فقال: والعسكر، الرعية مع للجهاد جميًعا نخرج إنا له: قالوا ثم
إىل وركبوا املجلس وانقىض العسكر، لعاليف باملال املساعدة عليهم وإنما خروج، البلد

دورهم.
وقضوا حجوا أنهم وأخربوا الرب، طريق من مرص إىل املغاربة حجاج وصل وفيه
وعدم باألمن الناس مع وحج كثيف، بجيش مكة إىل وصل الوهابي مسعود وأن مناسكهم
هذه ما له: وقال املرصي، الركب أمري جاويش مصطفى وأحرض األسعار، ورخا الرضر
عىل وعالمة إشارة هو فقال: املحمل، بالعويدات يعني معكم؟ التي والطبول العويدات
أحرقته. به أتيت وإن العام، هذا بعد بذلك تأِت ال فقال: عادتهم، بحسب الناس اجتماع
والنارجيلة التنباك رشب وأبطل واملدينة، ينبع وقباب آدم وقبة القباب هدم وأنه

البدع. وكذلك واملروة، الصفا وبني األسواق من
وألزمه األخرية، العشا وقت يف عمر السيد وطلب الباشا أرسل الليلة تلك ويف

بمعرفته. يوزعها وأن العسكر لنفقة كيس ألف بتحصيل
املدينة، إىل القبلية الجهة من الواصلني العسكر طوايف دخلت رابعه: االتنني يوم ويف
وأخربوها. بها ساكنني كانوا التي الدور إىل يرجعوا ولم كعادتهم، البيوت سكنى وطلبوا
يخرب كريت، حسن السيد إمضا وعليها رشيد من مكاتبة وردت التالت: يوم ويف
باملدافع البلد عىل ويرضبون حوله، ومتحلقون بالثغر، محتاطون اإلنكليز بأن فيها
لكم أرسلنا وقد الناس، من كثري ومات واألبنية، الدور من الكثري تهدم وقد والقنابر،
هذا يش ألي عرفنا وما يش، بإرسال تسعفونا فلم والنجدة، اإلغاثة نطلب تاريخه قبل
الحناجر القلوب وبلغت الخناق ضاق فقد اإلسعاف؛ يف هللا فاهلل اإلهمال، هذا وما الحال،
وهي الكالم، من ذلك ونحو املتاريس، عىل والسهر املرابطة ومالزمة املكروه توقع من

صفر. شهر ثاني يف ومؤرخة واملشايخ، النقيب عمر للسيد خطاب
وصحبته بوالق إىل وركب بنفسه، السفر عىل وعزم الباشا اهتم اليوم: ذلك ويف

الليلة. تلك يف فسافروا بك، وعمر بك وعابدين باشا حسن
األتراك من املتطوعة بعض معه وخرج بك حجو أيًضا سافر األربع: يوم ويف
باالحتياجات إخوانهم من الكثري وأمدهم معهم، املسافرين مع واتفقوا تهيَّئُوا وغريهم،

وزمر. طبل ومعهم وخرجوا بريًقا لهم ونصبوا واملؤن، والذخرية
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باملنية، بهم كان الذين بعساكره وشق الظ، أغا أحمد أيًضا ركب الجمعة يوم ويف
من الجميع ومر بلدية، وأتراك مغاربة من وغريهم أجناسهم من الكثري فيهم وتداخل
قدم عىل مسافرون أنهم يوهمون بوالق إىل الجميع ويذهب وافرة، عدة يف املدينة وسط
منهم، الكثري ويرجع تفرقوا، بوالق إىل وصلوا فإذا واجتهاد، ونشاط بهمة االستعجال
ذهب بالفعل وسافر منهم تقدم ومن باملدينة، والتالت التاني اليوم يف الناس ويراهم
والقرى البالد أهل من طريقهم يف ليجمعوا الغربية؛ إىل وفريق املنوفية، إىل منهم فريق
املزارع ورعي البهايم وخطف والكلف، واملغارم املال من عسفهم قدرة إليه تصل ما

ذلك. وغري والصبيان والبنات النسا وخطف
الكثري وكذلك بوالق إىل الدالتية نزل وفيه طاهر، باشا حسن أيًضا سافر وفيه
ونزلوا أصحابها، من قهًرا والجمال الحمري أخذ يف اإلزعاج منهم وحصل العسكر، من
وخالفها، بدران وجزيرة بوالق بناحية التي الطايبة والغالل الربسيم ربب عىل بخيولهم
والزاوية وشربا السريج منية ناحية إىل انتقلوا ثم واحد، يوم يف بهايمهم وأكلتها فرعتها
بالنسا وفجروا مواشيهم، وخطفوا الجميع زروعات فأكلوا واألمريية، واملطرية الحمرا
البعض باعوا حتى بينهم فيما وباعوهم وأخذوهم بالغلمان، والطوا األبكار وافتضوا

املجاهدون. تفعل وهكذا وغريه، مسكة بسوق
كان جنس أي من اإلفرنج مجي تمنوا أفعالهم وقبح منهم الخاليق قهر ولشدة
عليها؛ يمشون طريقة وال رشيعة وال ملة لهم ليس الذين الخارسه الطوايف هوال وزال
البالد هذه أهل ويقولون: وعداوتهم حقدهم فيزداد منهم بمسمع بذلك يرصخون فكانوا
البالد لهم خلصت إذا ويتوعدونهم النصارى. ويحبون يكرهوننا ألنهم مسلمني؛ ليسوا

أفعالهم. لقبح ينظرون وال
يأتون عادتهم من الذين الططر من جماعة حرض عرشه: حادي االتنني يوم ويف
عيل السيد بوالية يبرشون الشام طريق من وصلوا وقد باملناصب، والبشارات باألخبار
خرج أنه ويذكرون الدونانمة، رياسة عن قبودان صالح وعزل باشا، قبودان باشا
مالطة جهة قاصدين فرنساوية مراكب عدة وصحبته بالعمارة، تسمى التي بالدونانمة

الطرق. اإلنكليز عىل ليقطعوا
وصولهم عند إال إسكندرية إىل اإلنكليز بورود يعلموا لم الواصلني الططر هوال وأن
باثني إسالمبول بغاز وردوا اإلنكليز أن القبودان صالح عزل سبب أن وذكروا صيدا.
املتقابلة، القالع من عليهم ترضب واملدافع داخلني وظلوا عرش، أربعة وقيل مركبًا، عرش
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شديًدا، انزعاًجا البلد أهايل فانزعج البلد؛ تجاه املينة بداخل حصلوا حتى بذلك يبالوا فلم
عن الحرتقت اإلنكليز عليها رضب لو بأناسها، وماجت املدينة وهاجت النسا، ورصخت
راجعني وولوا أخذوها ثم مراسيهم، ورموا يومهم، استمروا بل يفعلوا لم لكنهم آخرها،
عبوره، عىل يقدر أحد ال أنه تزعمون الذي بغازكم ولجنا نحن ها يقول: حالهم ولسان
وعندما أحرقناها، أو ألخذناها سلطنتكم دار أخذ شينا ولو عنكم، وعفونا عليكم وقدرنا
فعند األماكن، بعض يف الرشاب يتعاطى فوجدوه باشا قبودان السلطان طلب ذلك فعلوا
أن إىل معهم وتكلم اإلنكليز إىل ونزل الدونانمة، رياسة وقلدوه عيل السيد أحرضوا ذلك

الجهات. بعض إىل منفيٍّا قبودان صالح وأخرجوا البغاز، من خرجوا
معه يهندس الفرنساوية قنصل وصحبته القلعة إىل الباشا طلع اليوم: ذلك ويف
األمر ويسهل واالجتهاد، االهتمام مظهر املذكور والقنصل الحصار، ومواطن األماكن
الحراب وبأيديهم الخدم، وأمامه واإلياب والذهاب الركوب من ويكثر النصح ويبذل

وأتباعه. ترجمانه وخلفه املفضضة،
ختوم وعليه ذلك، قبل إليهم أرسل جواب عن جوابًا القبليون األمرا أرسل وفيه:
السبب بأن فيه يعتذرون الجواب هذا فأرسلوا للحضور، واستعجالهم باستدعاهم كثرية
وغريه، حسن بك عثمان مثل بالنواحي متفرقون أكثرهم وأن يتكلموا، لم أنهم تأخرهم يف
مع اإلنكليز صداقة عندهم الثابت من ألن األمر؛ حقيقة عندهم يثبت لم اآلن إىل وأنهم
املوسكوب من بالتحفظ بالتحذير وردت التي املراسيم وأن الزمان، قديم من العثماني

اإلنكليز. يذكر ولم
كتخدا أفندي مصطفى صحبة بالحقيقة جوابًا لهم يراسلوا بأن الحال فاتفق
ومنابذتهم اإلنكليز ذكر وفيها ذلك، شأن يف وردت التي املراسيم معه ويصحب القايض،

للدولة.
املنية. ناحية إىل حرضوا وكانوا إليهم، صبحها يف املذكور الكتخدا فسافر

ترداد بعد كيس أربعماية الباشا يعطيه أن عىل للصلح أذعن فإنه بك ياسني وأما
األموال عليهم وفرض أطفيح، رشق ناحية إىل عدى إنه ثم الباشا، وبني بينه املراسالت
ومواشيهم، وأموالهم بمتاعهم والربنبل بصول اجتمعوا البالد تلك أهل وكان الجسيمة،
ونهبهم. جرونهم وحرق النريان فيهم فأوقد عليه، فعصوا األموال منهم وطلب عليهم فنزل
اإلنكليز من أنفار تالتة وصحبتهم العرب، من جماعة حرض التالت يوم عرص ويف
أمر ثم وكلمهم الباشا يدي بني فمثلوا مرص إىل وأحرضوهم الربية، من عليهم قبضوا

قباطينهم. من إنه يقال كبري شخص وفيهم القلعة، إىل بطلوعهم
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الدفرتدار فيه اجتمع القايض ببيت ديوانًا عملوا عرشه: رابع الخميس يوم ويف
إسكندرية إىل اإلنكليز وصول قبل حضوره تقدم مرسوًما وقروا والوجاقلية، واملشايخ
بمرص التجار مع والرشكات والودايع املال من لهم وما اإلنكليز تعلقات ضبط مضمونه:

والثغور.
وهزيمتهم، اإلنكليز عىل بالنرص وأخربا السعاة، من حرضشخصان اليوم: ذلك ويف
معهم ومن رشيد، وأهايل وغريها البحرية بالد أهايل من الكثري الجم اجتمع أنه وذلك
كاشف وإسماعيل بك كتخدا وصول وصادف دمنهور، وأهل والعساكر املتطوعة من
طايفة اإلنكليز من وأرسوا كبرية، مقتلة الفريقني بني فكان الناحية، تلك إىل الطوبجي

جوختني. الساعيني عىل الباشا فخلع روس عدة منهم وقطعوا
وبالغا الخرب، ذلك بتحقيق بمكاتبات األتراك من شخصان أيًضا وصل ذلك إثر ويف

والحماد. منضور وأبي رشيد متاريس عن انجلوا اإلنكليز وأن األخبار، يف
جبخاناتهم وغنموا الربية، توسطوا أن إىل خلفهم القرى أهل من املقاتلون يزل ولم
قتىل وروس أرسى خلفهم واصل أنه وذكروا عظيمني، ومهراسني ومدافعهم وأسلحتهم
مكة أهل من رجالن املتطوعني جملة من معهما وصل وأنه مراكب، عدة يف كثرية
ينفقان وغريهم واملغاربة البدو من ماية بنحو الواقعة، يف كانا بمرص املقيمني التجار
ويقاتالن أيديهما، يف بما األهايل من املقاتلني ويعينان القتال، عىل ويحرضانهم عليهم،
غنماه، ما فرَّقا وسلبهم اإلنكليز هزم بعد وأنهما ذلك، يف جهدهما وبذال بأنفسهما،
السيد وهما معهما: وحرضا اإلنكليز، خلف خرج من عىل األشيا من معهما بقي وما
بخرب فأخرباه الخرب عن وسألهما الباشا فطلبهما سالمة، السيد وأخوه النجاري أحمد
عليهما، وخلع عليهما وأنعم فعلهما وشكر عظيًما، رسوًرا لذلك الباشا فانرس الرتكيني؛
فروتَي الرتكيني ذينك عىل وخلع مصالحه، يف باالستخدام وأوعدهما مرتبًا لهما ورتب
وتعشوا الغروب، بعد النقيب عمر السيد منزل إىل الساعيني بصحبة وحرضا سمور،
الباشا عند لهما يسعى بأن به الرتكيان توسل أخذوه أن وبعد البقشيش، وطلبوا عنده
مرتبهما، فضاعف لهما؛ الباشا وترجى بذلك، فأوعدهما بمناصب، عليهما ينعم أن يف
بني وذك والجيزة، وبوالق باألزبكية القلعة من كثرية مدافع اليوم ذلك صبح يف ورضبوا

والعرص. الظهر
وعدة أشخاص تسعة وعدتهم بأرسى حرضوا عرشه: خامس الجمعة يوم ويف
باب طريق من بها فمروا الروس وأما األعظم، الشارع وسط من بهم فمروا روس،
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األزبكية بركة بوسط رشقوها نبابيت عىل موضوعة راًسا وتالتون نيف وعدتها الشعرية،
وشماله. الربكة وسط إىل الهوا باب من السالك يمني عىل صفني األوىل الروس مع

وأجناس وشوام أتراك فيها السويس ساحل إىل جدة من داوات تالت وصل وفيه:
العام هذا بعد الحرمني إىل يأتي ال أن الحج انقضا بعد نادى الوهابي أن وذكروا آخرون،
ُكوَن اْلُمْرشِ ََّما إِن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله املناداة يف وتال الذقن، حليق يكون من
مرص. إىل الواصلني هوال وأخرجوا َهذَا﴾ َعاِمِهْم بَْعَد اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد يَْقَربُوا َفَال نََجٌس
َفْسيال. وفيهم اإلنكليز من أرسى أشخاص تسعة أيًضا وصل السبت يوم ويف

بهم فمروا مقطوعة، واحدة راس وفيهم وستون نيف أيًضا وصل األحد: يوم ويف
عليهم. للتفرج الناس وهرع املدينة، وسط من النرص باب طريق عىل

بتالتة العرص وبعد روس، وثمانية أسريًا وعرشين بتالتة مروا أيًضا الظهر وبعد
القلعة. إىل بالجميع وطلعوا الشعرية، باب ناحية من أسريًا وأربعني وأربعة راًسا وعرشين
فطلعوا وجرحى، وقتىل أرسى وفيها مراكب بوالق ساحل إىل وصل األربع: يوم ويف
األزبكية، إىل املدينة وسط من بهم وشقوا النرص، باب طريق عىل بهم وساروا الرب إىل بهم
واألحيا وأربعني، واتنني املاية نحو وهم األوىل الروس مع باألزبكية الروس فرشقوا
مجموع فكان إخوانهم، عند القلعة إىل بهم فطلعوا وعرشين، املايتني نحو واملجاريح
األرسى ويف وأربعون، ونيف ثلثماية والروس أسريًا، وستني وستة أسري أربعماية األرسى
عىل بناها وصادف قياس، غري عىل حصلت الوقعة وهذه فسياالهم، من العرشين نحو
اإلقليم وأهل املرصية واألمرا اإلنكليز من طايفة من كلٍّ رأي هللا أفسد وقد أساس. غري
الحاصل، الدمار من اإلقليم أهل عىل غيبه مكنون يف وقدره كتبه ما لربوز املرصي؛
فلتعديهم اإلنكليز رأي فساد أما بعضه، عليك ويتىل به ستسمع كما بعد، سيكون وما

بأنفسهم. وتغريرهم األلفي بموت وسماعهم قلتهم مع إسكندرية
فالنتصارهم اإلقليم أهايل وأما بحال. رأيهم فساد يخفى فال املرصيون األمرا وأما
أصابك وما الناس، أيدي كسبت فبما مصيبة من أصاب وما نعمهم، ويسلب يرضهم ملن
والعسكر الرعايا أن وال الواقع، هذا حصول الظن يف يخطر ولم نفسك. فمن سيئة من
أنهم لك تقدم وقد الحروب، بإتقان شهرتهم وخصوًصا اإلنكليز، حروب عىل قدرة لهم

مرص. من وأخرجوهم الفرنساوية حاربوا الذين هم
العسكر أكثر وعزم عظيم، وهم والناس العسكر داخل إسكندرية أخذهم شاع وملا
أعطوها التي أموالهم واستخالص أشغالهم قضا يف ورشعوا الشام، جهة إىل الفرار عىل
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والفرانسة والقروش الدراهم من بأيديهم ما وإبدال بالربا، واملستقرضني للمتضايقني
يف زادت أنها حتى حملها، لخفة الزر واملحبوب البندقي بالذهب حملها يثقل التي
الوزن يف الناقص املشخص البندقي رصف وبلغ لها، الطلب كثرة بسبب املصارفة
تلك واستمرت مايتني، والفرانسة وعرشين مايتني والزر نصًفا، وعرشين أربعماية
واألمور االرتحال، أدوات مشرتى يف وسعوا فحًشا، األمر وسيزيد ذلك، بعد الزيادة

واألمتعة. الفرش من عندهم ما وباعوا النسا، منهم الكثري وفارق الرب، لسفر الالزمة
املرصيني يحارب وكان بإسكندرية، حصولهم بلغه ملا باشا عيل محمد إن حتى
ويطلبونه، يريدونه ما عىل يصالحهم وأرسل عزايمه، انحلت ذلك فعند عليهم، ويشدد
السري يف متلكيًا العود عىل وعزم املرصية، الديار عىل اإلنكليز استيال يقينه يف وثبت
بغيبته عذر له ويكون الشام، طريق عىل مرشًقا فيسري املدينة، إىل ورودهم رسعة يظن
مانع، غري من ودخلوها رشيد إىل اإلنكليز من األوىل الرشذمة وصلت فلما الجملة، يف
وأرسعت الروسواألرسى، ووصلت هرب. من وهرب وأرسوا، فقتلوا فيها أنفسهم وحبسوا
وتراجعت الحضور، يف وأرسع نفسه، إليه تراجعت ذلك فعند بالخرب الباشا إىل املبرشون
قويت البالد أهل وكذلك عليهم، وتجارسوا اإلنكليز يف ذلك عند وطمعوا العساكر نفوس
وكثر بالجهاد، بعضهم عىل ونادوا األسلحة واشرتوا واملحاربة، للربوز وتأهبوا هممهم
من عىل ورصفوا دراهم بعضهم من وجمعوا وأعالًما، بيارق لهم ونصبوا املتطوعون

وزمور. وطبول مواكب يف وخرجوا الفقرا، من إليهم انضم
حروبهم قوانني غري عىل ناحية كل من دهموهم اإلنكليز متاريس إىل وصلوا فلما
وهجموا برميهم يبالوا ولم النريان، يف أنفسهم وألقوا عليهم الحملة يف وصدقوا وترتيبهم،
فألقوا ونريانهم، رميهم أبطلوا حتى والصياح بالتكبري وأدهشوهم بهم واختلطوا عليهم،
وحرضوا منهم الكثري وذبحوا عليهم وقبضوا لذلك يلتفتوا فلم األمان؛ وطلبوا سالحهم

بإسكندرية. بقي من إىل الباقون وفر املذكورة، الصور عىل والروس باألرسى
وعساكره للباشا ذلك كل نسب بل فعل، إليهم نسب أو ذلك، عىل شكروا العامة وليت

ذلك. بعد الجزا بضد العامة وجوزيت
ملعالجة األطباء ومعه الفرنساوية، قنصل إليهم طلع القلعة إىل األرسى أصعدوا وملا
وفرش بهم، يليق مكان يف والفسياالت منهم الكبار وميز أماكن، لهم ومهد الجرحى،
يف يتعاهدهم واستمر ولوازم، نفقات عليهم ورصف تراتيب لهم ورتب فرشات، لهم
مع اإلفرنج عادة هي كما ملداواتهم، يوم كل يف إليهم يرتددون والجرايحية األيام، غالب
األرسى. وأكرموا ذلك، بهم فعلوا لهم املحاربني من جرحى أيديهم يف وقع إذا بعضهم
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من وألبسوهم بهم، اختصوا فإنهم املردان من العسكر أيدي يف منهم وقع من وأما
بينهم. فيما وباعوهم مالبسهم

غالًما أن ذلك فمن لطيفة، بحيلة الفاسق يد من الخالص عىل احتال من ومنهم
كيًسا، عرشون مبلغ وهي الفرنساوية قنصل عند بولصة يل إن عنده: هو للذي قال منهم
طمًعا منه فأخذها فيها، ما يعرف ال وهو بخطهم ورقة له فأخرج أرنيها، له: وقال ففرح
أعطيك ال له: قال قرأها فلما له وأعطاها القنصل إىل مرسًعا وذهب لنفسه، إحرازها يف
بني صاروا فلما ذمتي، لتخلص بختمه رجعة بذلك ويعطيني الباشا، بيد إال املبلغ هذا
الخالص أريد فقال: الباشا سأله فلما الغالم، بإحضار فأمر القنصل فأخربه الباشا يدي
بدراهم، العسكري خاطر الباشا فطيب إليك، ألتوصل الحيلة بهذه عليه واحتلت منه

بالقلعة. أصحابه إىل الغالم وأرسل
إىل ورجعوا عنها، اإلنكليز وانجلت رشيد، ناحية من الحرب أمر انقىض وملا
وأموالها ونساها أهلها واستباحوا جاورها، وما الحماد عىل األتراك نزل إسكندرية
بعض إن حتى وتملكها، عليها اإلنكليز بنزول حرب دار صارت أنها زاعمني ومواشيها

الجواب. بذلك عليه فرد ذلك يف كلمهم الظاهرين
باملنع املفتون عليه وكتب سؤاًال، ذلك خصوص يف وكتبوا بذلك، مرص إىل فأرسلوا
وعىل يسمع، ومن يقرا ومن امللسوع يموت العراق من الرتياق يأتي وحتى الجواز، وعدم

املستفتي. وتركها املفتي عند أهملت بل الفتوى، طالب يرجع لم أنه
منها وطلبوا الرضايب أهلها عىل ورضبوا برشيد، وريساهم العساكر أحاطت ثم
حسن السيد كبريها فخرج للعليق، األرز من بها وجدوه ما وأخذوا الشاقة، والكلف األموال
وقع ما كفانا أما وقال: عليهما، وشنع معهما وتكلم بك وكتخدا باشا حسن إىل كريت
وما ومعكم، معهم ومحاربتنا ومساعدتهم العسكر وكلف الدور وهدم الحروب من لنا
فدعونا األفاعيل؟! بهذا بعدها منكم ونجازى املال، وإنفاق والسهر، التعب من قاسيناه
فالطفوه شيتم! ما بها افعلوا البلدة لكم ونرتك شيٍّا، معنا نأخذ وال وعيالنا بأوالدنا نخرج
ذلك، بمعنى مكاتبات أيًضا املذكور وكتب واملنع، باملناداة االهتمام له وأظهروا الجواب يف
وهيهات. واملنع بالكف وأرسلوه فرمانًا فكتبوا بمرص؛ عمر والسيد الباشا إىل وأرسلها

بالخلع منهم الواصلني عىل الباشا أنعم واألرسى بالقتىل وصل من وصل وملا
رجع وملا وتعديهم، جربوتهم فازداد روسهم؛ عىل فضة شلنجات وألبسهم والبقاشيش،
إسكندرية. األرايضحول وغرقت املياه فسالت السد، قطعوا إسكندرية ناحية إىل اإلنكليز
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مرص، إىل أبوه وحرض طرا، ناحية إىل بك ياسني وصل عرشه سابع األحد يوم ويف
املرصية. املماليك زي البسون وهم املدينة، إىل أتباعه من كثري ودخل

وملحوها ودبغوها آذانهم قطعوا وكانوا اإلنكليز، من القتىل روس دفنوا وفيه
إسالمبول. إىل لريسلوها

عمر أخي ابن عن بدًال إسكندرية إىل اإلنكليز من كبريًا فسياًال الباشا أرسل وفيه
من معه بما بالده إىل ليذهب الحادثة قبل إسكندرية إىل سافر املذكور كان وقد بك،

بك. عمر أخي ابن بدله لريسلوا الفسيال هذا فأرسلوا اإلنكليز، فعوقه األموال
جهة وطاقه ونصبوا وحمالته، بك ياسني خيام وصلت عرشه: تامن االتنني يوم ويف
أغا سليمان وصحبته املذكور بك ياسني وصل عرشينه سادس ويف السريج، ومنية شربا
القبودان بصحبته وحرض بإسالمبول، كان الذي وهو سابًقا، السعادة دار وكيل صالح

موته. بعد أمراه مع ثم األلفي، مع واستمر عنه، وتأخر السابقة، الحادثة يف
يجري أن برشط الحضور إىل فأجاب بأمان، يستدعيه له أرسل قد الباشا وكان
وحرض ذلك إىل فأجابه يوم، كل يف درهم ألف ذلك وقدر بالرضبخانة، مرتبه الباشا عليه
مع ولعبا وركبا ونزال سمور، خلعتَي عليهما وخلع الباشا وقابال بك، ياسني صحبته
الباشا أعجب ما أغا سليمان رماحة حسن من وظهر بالرماح، الربكة بوسط أجنادهما
إىل بك ياسني مع سار ذلك انقضا بعد ألنه بأعينهم؛ أصابوه بل األتراك، ِمن حوله وَمن
اليرسى، يده يف والرمح اليمنى بيده طبنجته فأخرج ويتالعبون، يرتامحون بوالق ناحية
رسع عىل به القابض اليسار كفه وخرقت رصاصتها، فانطلقت مرفوًعا زنادها وكان
وذهب حملته، برد له وأذن بجراحته داره إىل فرجع األخرى، الجهة من ونفدت الجواد،

النيل. بساحل الطويل حسن دار يف بها فبات بوالق إىل بك ياسني
بها وسافر صندوق، يف وضعوها وقد اإلنكليز قتىل بآذان املتسفر سافر وفيه:
عرًضا وكتبوا اإلنكليز، فسياالت أرسى من شخصان أيًضا وصحبته الشام، طريق عىل

فيه. وبالغوا الخشاب إسماعيل السيد إنشا من الحال بصورة
األغراض بعض ليقيض بحري؛ ناحية من الطوبجي كاشف إسماعيل حرض وفيه

يعود. ثم
كاشف وعيل األشقر بك عثمان تابع بك عمر سافر عرشينه: تامن الخميس يوم ويف
يسمى رجل بسبب فودة أيوب عىل القبض ألجل القليوبية؛ ناحية إىل كتخدا أحمد بن
مركب بناحيٍة مرت وكلما البحر، يف املسافرين عىل الطريق يقطع بأنه إليه ينسب زغلول،

286



(١٨٠٦م) وألف ومايتني وعرشين اثنتني سنة دخلت ثم

بما منه أنفسهم يفتدون أنهم أو وأموالهم، التجار بضايع من فيها ما ونهب حاربها
منه. فيتربأ الناحية كبري فودة أيوب إىل فريسلون الناسمنه، تَشكِّي فكثر املال؛ من يرضيه
بلده من فهرب الخرب فبلغه وقتله، عليه للقبض ذُكر من عينوا الحال زاد فلما
له وما وبهايمه وغالله بموجوداته فأحاطوا يجدوه، فلم محله إىل وصلوا فلما إبْناس،
نفسه عىل وصاَلح عمر السيد إىل حرض ذلك جرى فلما بالبالد، والودايع املوايش من
واملغارم الكلف من املعينون أخذه ما خالف وذلك حاله، إىل الحال ورجع كيس بتالتماية

عليها. واحتجوا فيها وأقاموا عليها مروا التي البالد من
مرص. إىل عنها ورحلوا وأوالدهم، بحريمهم رشيد أهل من الكثري حرض وفيه:

مراكب إىل محتاجون أنهم وأخرب القبايل، األمرا من القايض كتخدا حرض وفيه:
إليهم. وأرسلها مراكب عدة الباشا فهيَّأ والذخرية، املريية الغالل لحمل

إليهم يذهب من ويحجزون يمنعون واملساملة، املصالحة وإظهار الصورة هذه ومع
باملتاجر يذهبون الذين والباعة املتسببني يمنعون وكذلك ومتاع، بثياب دورهم من
صادفه أو الحاكم عند عليه غمزوا أو بشخص وقعوا وإذا عليهم، يبيعونها التي واألمتعة
داره نهبوا بل وحبسوه، وعاقبوه معه ما ونهبوا عليه قبضوا عليه، املرتقبة العيون بعض

يعرفه. من كل منه ويتربأ عثرته تُقال وال ذنبه، يُغفر وال وغرموه
مثل: املدينة، بأبواب املتقيدين الضوابط يسمونهم الذين القلقات عىل نبهوا وكذلك
من خوًفا الخروج؛ عن النسا بمنع الحديد والباب والربقية الفتوح وباب النرص باب

أزواجهن. إىل وذهابهن القبايل نسا خروج
ومعه قبيل، ناحية إىل السفر يريد األيام هذه يف شخص عىل قبضوا أنهم واتفق
بالبلغ، تسمى التي ومغربية مرصية ونعاالت مراكيب بداخله فوجدوا ففتحوه تليس،

محبوًسا. واستمر وحبسوه عليه فقبضوا
الذين بيَّة الرتُّ من أشخاص عىل وقبض القرافة، جهة إىل ذهب الوايل أن اتفق وكذلك
ألسيادهم، باألمتعة إليهم يخرجون القبايل األمرا أتباع بعض بأن واتهمهم املوتى، يدفنون
وهجم ورضبهم القفالت، يف أسيادهم إىل يرسلوها حتى القبور بداخل عندهم ويخفونها
عليه، وشنعوا القرافة وأهل األرضحة خدام عليه واجتمع شيٍّا، بها يجد فلم دورهم عىل
من يشكون واملشايخ، عمر السيد عند صبحها يف وحرضوا منهم، فهرب يقتلونه وكادوا

التناقض. لهذا فأعجب ذلك، ونحو الحفارين مع فعله وما الوايل
األرسى أسما طلب مضمونه: بإسكندرية الذي اإلنكليز كبري من مكتوب وصل وفيه
ملا فإنهم العسكر، من باألرسى يفعلون هم كما وإكرامهم، بهم والوصية اإلنكليز من
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إىل وأحوالهم بمتاعهم بالسفر لهم وأذنوا منهم، بها كان من أكرموا إسكندرية إىل دخلوا
رشيد. حرابة يف أسريًا أخذوه من وكذلك شاءوا، حيث

(١٢٢٢ (سنة السبت بيوم األول ربيع شهر واستهل

رسالته. عن جوابًا اإلنكليز لكبري كتبوا فيه:
طرف من بكالم األلفي الكبري كاشف عيل حرض عرشه: خامس السبت يوم ويف
األول، واتفاقهم صلحهم عىل وأنهم الوقت، هذا إىل التأخري عن يعتذر األلفي بك شاهني
ورجع أيام، تالتة أقام ثم بمرص بيته يف الليلة تلك وبات الجيزة، ناحية إىل وحضورهم

الوكيل. أغا سليمان وصحبته مرسله إىل
أثره يف أيًضا وحرض بحري، ناحية من باشا حسن أخو بك عابدين حرض وفيه:
معدية قرب إىل اإلنكليز خلف ذهبوا أنهم وذلك بحري؛ ناحية من وغريه الظ أغا أحمد
ونريانًا مدافع عليهم ورضبوا والبحر، الرب من اإلنكليز طايفة عليهم فخرج البحرية،

مرص. إىل وحرضوا راجعني فولوا كثرية،
أخي ابن عن بدًال أُرسل كان الذي اإلنكليزي الكبري الفسيال أيًضا حرض وفيه:
مع سافر املذكور بأن أجابوا إليهم وصل فلما قوش، صالح أخي ابن إنه وقيل بك، عمر
فال موجوًدا املطلوب يكن لم وحيث الواقعة، قبل وأموالهم بمتاعهم الروم إىل سافر من
إىل رجع فلما عندهم. ورتبته منزلته رفعوا أن بعد فردوه املذكور، اإلنكليز إلبقا وجه
إىل الرجوع يف أيًضا اإلذن له أطلق بل األرسى، مع يحبسه ولم الباشا سبيله خىلَّ مرص

واختار. أحب متى بالده إىل أو إسكندرية
حرض ملا أنه وذلك منه؛ خناقه وضاق بك ياسني من الباشا استوحش منتصفه: ويف
تقادم له وقدم األكياس، من به وعده كان ما إليه ودفع الباشا، عليه وخلع مرص إىل
وألتباعه، له كثرية مطالب وطلب اإلنكليز، ملحاربة إسكندرية إىل يسافر أنه عىل وإنعامات
األقمشة من باشا جبجي عند كان ما جميع وأخذ والرساويالت، الكساوي لهم وأخذ
الرب سفر يف العسكر ولوازم املاء، وروايا القرب من واالحتياجات والجبخانة والخيام
وخيامه بعرضيه هو وخرج الرشقية، كشوفية أباه وقلد ذلك، غري إىل واملحارصة واإلفازة
من كل وصار وغريهم، والدالتية العسكر من الكثري إليه فانضم ببوالق، الخال ناحية إىل

عسكره. جملة من يكتبه إليه ذهب
نفسه وتطلعت بالخالف، ورصح وعاق ومخالف وأزعر عاٍص كل عليه فاجتمع
الغرور، وداخله ذلك، عن يعرض فعله عن وينهاه يرده الباشا إليه أرسل وكلما للرياسة
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لجمع وعيَّنهم والبلدان، القرى يف جنده أكابر وبث النواحي، يف يعبثون أوباشه وانترشت
أهلها وأخذوا وأحرقوها قريته نهبوا خالفهم ومن املعقول، عن الخارجة واملغارم األموال
عرى وحل إليه املنضمني العسكر واستمال عليه، التدبري يف الباشا أخذ ذلك فعند أرسى؛

رباطاته.
ناحية إىل والخروج باالجتماع األرنؤد عساكر أمر عرشه تاسع األربع ليلة يف كان فلما
ومرص. بوالق وبني بينه وأحالوا والخندق، السبتية نواحي إىل بأجمعهم فخرجوا بوالق،
املدينة أبواب وحصن الناحية، تلك إىل وخرج بجنوده الباشا ركب السبت: يوم ويف
يقول بك ياسني إىل الباشا وأرسل الفريقني، بني الحرب بوقوع الناس وأيقن بالعساكر
وإال العسكر، كبار جملة من وتكون اللموم هذه عنك وتطرد الطاعة عىل تستمر إن له:
عزايم وانحلت الخوف، داخله ذلك فعند ومحاربك؛ إليك واصل فأنا وإال بالدك إىل تذهب

منهم. الكثري وتفرق جيوشه
الجميع فركب يريد، أين عسكره يعلم ولم الركوب، طلب الغروب بعد كان فلما
إىل منهم بفريق هو فسار الليل، ظالم يف الطرق عليهم واشتبهت طوابري، تالتة وهم
ذهبت والتالتة الحاج، بركة ناحية إىل سارت وفرقة الجرة، حلق طريق عىل الجبل ناحية
خلف وذهب خلفهم ركب بركوبهم الباشا علم فلما أبوه، وفيهم القليوبية طريق عىل
رجعوا أمريهم عن انفرادهم علموا فلما حصة، الربكة ناحية إىل توجهت التي الطايفة

داره. إىل الباشا ورجع النواحي يف متفرقني
أبوه وأما بها، واستقر التبني يف معه بمن نزل حتى سريه يف بك ياسني يزل ولم
الباشا، إىل يوم تاني يف وأحرضه أمانًا له فأخذ الشواربي، قليوب شيخ إىل التجأ فإنه

مسافًرا. مركب يف ونزل بوالق إىل فنزل بابنه، يلحق أن وأمره فروة فألبسه
وأصحب وخيالة، عساكر وريسا عسكًرا الباشا عني عرشينه: رابع االتنني يوم ويف
بك ياسني نزل وملا ومحاربته. بك بياسني للحوق الحويطات عرب من وجملة شديًدا معهم
والبساتني، واملعرصة وطرا وحلوان التبني مثل: بأرسها، الناحية قرى نهب التبني بناحية
والغالل األجران ونْهب النسا وأْخذ والنهب السلب من الشنيعة أفاعيلهم بها وفعلوا
بالنار. أحرقوه مطلوباتها من يش عن عجز ومن الشاقة، الكلف وأخذ واملوايش، واألتبان
بك؛ ياسني ملحاربة ذهبوا كانوا الذين والعربان العسكر رجع الخميس: يوم ويف
يف وتمموا راجعني، فولوا والربنبل صول إىل ارتحل وطاقهم من قربوا ملا أنهم وذلك

القرى. تدمري وإيابهم ذهابهم
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عيل السيد بوالية بالبشارة مرسوم يده وعىل إسالمبول من قابجي قاصد ورد وفيه
القلعة. من املدافع لقدومه فرضبوا أشهر، تالتة نحو وتاريخه الدوننمة، قبودان باشا

بقرب وأخرب مرص، إىل قبيل من أغا سليمان رجع عرشينه: تاسع السبت يوم ويف
قمن جهة بك وإبراهيم املصلوب زواية إىل وصل بك شاهني وأن املرصيني، األمرا قدوم

الصابونجي. كاشف وعيل الوكيل أغا مصطفى إليهم يستدعون وأنهم العروس،

(١٢٢٢ (سنة االتنني بيوم الثاني ربيع شهر واستهل

القايض. كتخدا وصحبتهما قبيل جهة إىل والصابونجي أغا مصطفى سافر فيه
وقرا ديوانًا، الباشا فعمل مرسوم يده وعىل ططري شخص وصل سادسه: ويف
خرج املوسكوب لحرب املوجه الهايوني العريض أن مضمونه: الجمع بحرضة املرسوم
فيه ويذكرون األعدا، ملحاربة سارت العساكر وأن أدرنه، ناحية إىل وذهب إسالمبول، من
نحو ورود الدولة بلغ وأنه كثرية، وأرسى قتىل روس وصل وقد النرصحاصلة. بشاير أن
حربهم يف تراخوا بالثغر الكاينني وأن إسكندرية، ثغر إىل املراكب من قطعة عرشة األربع
وطردهم ودفعهم لحروبهم العساكر وخروج االهتمام الالزم فمن الثغر، إىل طلعوا حتى
وايل باشا يوسف وإىل صيدا وايل باشا سليمان إىل البيورلديات أرسلنا وقد الثغر، عن
لتمام املذكورين لحضور الحال لزم وإن للمساعدة، مرص إىل العساكر بتوجيهه الشام،

وسطروه. نمقوه ما آخر إىل العدو دفع عىل املساعدة
هو إنما والقبيجات، واألغوات والفرامانات البيورلديات هذه ورود من القصد ومحل
والهدايا، والتقادم الدراهم من طريقهم وحق خدمهم من يأخذونه بما لهم املنفعة جر
يليق منزًال له أعدوا ومنزلة قدر ذا كان فإن لقدومه، استعدوا ورد إذا منهم القادم فإن
لتقرير أو مهم أمر يف حرض كان إذا وخصوًصا الالزمة، واألداوت بالفرش ونظموه به
الكبري باإلعزاز يقابَل فإنه وهدايا، ِرًىض خلع بصحبته أو الجديدة، السنة عىل املتويل
خروجه قبل الططر من بوروده املبرشون وتأتي إسكندرية، إىل وروده قبل خربه ويشاع

باألكياس. وبشارتهم خدمتهم ويأخذون شهرين، أو شهر بنحو السلطنة دار من
يف وأُنزل وشنًكا ومدافع ديوانًا له وعملوا جليل، موكب يف أدخلوه هو وصل وإذا
الرواتب له ورتب دولته، وأعيان املتويل من والهدايا التقادم عليه وأقبلت له، املَعد املنزل
ثم شهوًرا، أو شهًرا مكثه أيام حانته ورشاب وملطبخه، وأتباعه هو ملأكله واملصاريف
املتنوعة، الرشبات قدور من الرتحيلة هدايا خالف وذلك عظيًما، قدًرا األكياس من يعَطى
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ورجال لنفسه واملقصبات الهندية واألقمشة والعنرب كالعود الطيب وأنواع املكرر والسكر
أعز يف ومتاعه وخدمه بأتباعه األعيان بعض بمنزل أنزلوه ذلك دون كان وإن دولته،
أنفسهم، شهوات تستدعيه وما وكلفهم ولوازمهم بمرصوفهم املنزل رب ويقوم مجلس،
وفرض عليه واجب ذلك بل فضًال، له يرون وال عنده، بنزولهم عليه املنة لهم أن ويرون
خدمته يأخذ حتى شهوًرا ذلك ويمكث أتباعه، وعىل عليه التأمر مع به القيام يلزمه
عنده من ليخرج هدية؛ له يقدم أن املنزل صاحب يلزم كله ذلك وبعد أكياسه، ويقبض
تصورها. يف والنقل العقل يحار أقضية دولته، وأهل مخدومه عند عليه ومثنيًا شاكًرا

مرىسالسويس، عىل القلزم ناحية من والحجاج القافلة وصلت سابعه: األحد يوم ويف
بك، بسعد املعروف وهو املدينة لقضا توجه الذي والقايض الحرم أغوات فيها وحرض
يف فنزل املنفصل القايض وأما جميًعا، الوهابي طردهم وقد املكي، الحرم خدام وكذلك
منعوا أنهم الواصلون وأخرب الشاميني، بصحبة توجه وقايضمكة خربه، يظهر ولم مركب
والجواهر. الذخاير من النبوية الحجرة يف كان ما كل أخذ الوهابي وأن املدينة، زيارة من
مسعود من مكاتبة وصحبته الحجاج، ركب عىل أمريًا كان الذي أيًضا وحرض
أخبار واضطربت املحمل، بحرق أمر أنه وأخربوا مكة، رشيف من ومكتوب الوهابي،
نحو يف السابق الكالم بمعنى الوهابي ومكاتبة األغراض، بحسب الوهابي عن اإلخباريني
ويتربأ الرشع لقواعد املخالفة األقوال من إليه الناس ينسبونه ما فيها وذكر الكراسة،

عنها.
إىل ذهب بك شاهني وأن سويف، بني إىل وصل بك إبراهيم بأن الخرب ورد وفيه:
إسكندرية ناحية إىل ذهبا األلفيني بك وأحمد بك أمني وأن بينهم، وقع الختالف الفيوم

لإلنكليز.
عىل املايض العام يف ابتدعوها التي واملظالم الفرضة دفاتر تحرير كمل وفيه:
لتحصيله املعينني وعينوا امللتزمني، فايظ نصف أخذ وكذلك األرايض، وإقطاعات القراريط

املقادير. الكثرية األكياس من البنادر عىل فرضوه ما خالف وذلك املزارعني، من
والبوابني والحرف الصنايع ألرباب أتباعهما الرشطة ووايل األغا أرسل اليوم: ذلك ويف
ذلك من فانزعجوا القايض، بيت إىل الغد من بالحضور يأمرونهم والخانات، بالوكايل

ومتوهمني. متفكرين وباتوا الجمعية، وهذه الطلب هذا يش ألي يعلموا ولم
بسبب عليهم قري مرسوًما لهم أبرزوا الناس واجتمع االتنني يوم أصبح فلما
من وعرشة مايتني إىل مصارفته وصلت الفرانسة الريال أن وذلك املعاملة؛ رصف زيادة
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إىل وصل البندقي واملشخص وأكثر، وعرشين مايتني إىل واملحبوب العددية، األنصاف
الزيادة بعدم وأمروهم املرسوم عليهم قروا فلما ذلك. ونحو فضة، وأربعني أربعماية
والبندقي فضة، وعرشين بمايتني واملحبوب فقط، بمايتني الفرانسة رصف يكون وأن
منوط أمر هذا بذلك، عالقة لنا ليس نحن قالوا: ذلك سمعوا فلما وعرشين، بأربعماية

املجلس. وانفض بالصيارف
بقدومهم، اإلخبار مضمونها: الرسل ومن بك إبراهيم من مكاتبة وصلت وفيه
ويطلب الدين، نور املسمى ابنته وولد الصغري، ابنه إليه يستدعي بك إبراهيم وأرسل

وأمتعة. لوازم بعض
بطلبها، أرسل التي واملطلوبات بك إبراهيم أوالد سافر عرشه: تالت السبت يوم ويف

ذلك. وغري ومتسببون وباعة فراشون وصحبتهم
بالرتكي، وآخر بالعربي مرسوم يده وعىل باشا موىس سلحدار ورد االتنني: يوم ويف
وملخصها: اإلنكليز، حادثة بخرب بعكا باشا سليمان إىل أرسلت رسالة جواب مضمونهما
إسكندرية ثغر إىل اإلنكليز طايفة وصول فيه يخرب باشا سليمان من جواب علينا ورد أنه
والعساكر، البالد أهل حاربتهم وقد رشيد، إىل زحفهم ثم أهلها، بمخامرة إليها ودخولهم

كذلك. منهم وأرسوا منهم الكثري وقتلوا
الثغور وتحصني واملحافظة باالستعداد مرص وأكابر والعلما باشا محمد عىل ونؤكد
لكلٍّ وجهنا وقد الثغر، عن وإبعادهم وإخراجهم الكفار ومحاربة والقصري السويس مثل
ونحو للمساعدة العساكر من تريدون ما بتوجيه باشا يوسف وجنج باشا سليمان من

ذلك.
وسط من بهم فمروا أحيا، أشخاص وخمسة اإلنكليز من روس أربعة أحرضوا وفيه
وقيل هوال، وأرس منهم فقتل إسكندرية ناحية حارب دمنهور كاشف أن وذكروا املدينة،
بهم فأحاط خربهم الكاشف فبلغ الريف، نواحي أشغالهم لبعض يسريون كانوا إنهم
وقيل مالطية، وكأنهم املعتربين من ليسوا وهم مرص، إىل وأرسلهم فعل ما بهم وفعل
فصادفونا، الطريق عن وتهنا قري أبي ناحية طلعنا متسببون نحن فقالوا: سألوهم إنهم

وأبقونا. قتلوه من منا وقتلوا فأخذونا غري، ال تسعة ونحن
يسمى إنسان صحبة جوابًا إليهم الباشا وأرسل إبراهيم، من مكاتبة وصلت وفيه:

أغا. رشيف
بإسالمبول وقع بأنه الشام ناحية من أخبار وردت عرشينه: تالت التالت يوم ويف
سليم، السلطان وعزلوا للينكجرية، الغلبة وكانت الجديد، والنظام الينكجرية بني فتنة
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له وخطب أحمد، بن الحميد عبد السلطان ابن وهو عمه، ابن مصطفى السلطان وولوا
الشام. ببالد

الخطبا وخطب الخرب، ذلك بتحقق الرب طريق من ططري وصل الخميس: يوم ويف
سادس الجمعة يوم وذلك وبوالق، مرص وبالد مرص منابر عىل مصطفى للسلطان

عرشينه.
به وحرروا البالد، ملشايخ الذي املسموح األطيان مال طلب أحدثوا أواخره: ويف
وضيقت البالد بمشايخ أرضت مثلها، يسبق لم حادثة وهي تحصيله، يف ورشعوا دفرتًا

ومضايفهم. معايشهم عليهم
بها وعينوا الجديد، السلطان بتولية بالبشارة واألقاليم للبالد أوراًقا كتبوا وفيه:
أموال سلب عىل التحيل من ذلك وكل صورة، لها مبالغ الطرق حق وعليها املعينني،

الناس.
وهم: الفقها من تالتة بها وأرسلوا بالصلح، القبليني األمرا إىل مراسلة كتبوا وفيه:
ملا أنه وذلك الدواخيل، محمد والسيد السجيني، إبراهيم والشيخ الفيومي سليمان الشيخ
الرشقاوي الشيخ يطلبون وأرسلوا بمراسلتهم إليهم توجه كان الذي أغا رشيف رجع
املذكورين التالتة فأرسلوا أيديهم، عىل الصلح إلجرا النقيب عمر والسيد األمري والشيخ

عنهم. بدًال
وعدى الغربي، الرب إىل يعدون وهم والدالة العساكر خروج كثر األيام: هذه ويف

أياًما. هناك وأقام إنبابة بر إىل النيل بحر الباشا

١٢٢٢ه/١٨٠٧م) (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

وَعِمل بوالق، خارج الفرنساوية أنشاتها كانت التي القالع تعمري يف الباشا رشع فيه
مراكب عدة ووسق كثريًا، جريًا الجيارة عىل ووزع وغريها، عقبة منية بناحية متاريس
والفعلة البنايني وجمعوا وأبراًجا، البلد عىل سوًرا هناك ليعمروا رشيد ناحية إىل وأرسلها

قهًرا. املراكب يف وأنزلوهم والنجارين
الشام، ناحية من أتوا الدالتية من الخمسماية نحو مرص إىل وصل منتصفه ويف

املدينة. إىل ودخلوا
عىل فوزعت السلفة، سبيل عىل كيس األلَفي نحو التجار من الباشا طلب وفيه
وحجزوا وخالفها، القرب ووكالة التفاح ووكالة الصابون وكالة وأهل البن وتجار األعيان
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أو حاصله من يُخرج من يمنعون والوكايل الحواصل عىل العساكر وأجلسوا البضايع
من بمطلوبات ذلك أردفوا ثم منهم، املطلوب أصل من الدفع بقصد إال شيٍّا مخزنه
واصلون واملعينون إال يشعر فما بيته يف جالًسا اإلنسان فيكون املساتري، الناس أفراد
يدفعها أن فإما أكثر، أو أقل أو عرشة أو أكياس خمسة إما الطلب، بصلة وبيدهم إليه
فنزل منه، املطلوب يتمم حتى ويعاَقب فيُحبس السجن، إىل وسحبوه عليه قبضوا وإال

جسيم. وكرب عظيم أمر بالناس
األسباب وانقطاع واملغارم الفتن بتوايل حاله ووقف تاجًرا كان من الناس ويف
واسمه وعقاره، داره وأثاث متاعه وبيع والقرض بالُكدِّ يتعيش وصار وأفلس واألسفار،
معروًفا كان لكونه تقدم ما بنحو الحقه والطلب إال يشعر فما التجار دفاتر يف باٍق
اليشء وهذا راحًما، وال شافًعا يجد وال يغاث فال ويستغيث ويُحبس فيوخذ التجار، يف
البنادر عىل وكذلك الحادثة، هذه خصوص يف والقرى البالد عىل املتوالية الُفَرض خالف
العساكر مرور وتواىل واملبارشين، املعينني طرق حق من يتبعها وما صورة لها مقادير
ويستَِحي تسطريها عن القلم يكل وأشيا واللوازم الُكَلف بطلب النهار، وأطراف الليل آناء
وافتقر القرى خربت حتى جزئياتها بعض عىل الوقوف يمكن وال ذكرها، من اإلنسان
ثم عنهم، بعيدة واحدة قرية يف القرى من عدة أهل يجتمع فكان عنها، وَجَلْوا أهلها

كذلك. فتخرب وبالهم يلحقها
ومساجدها دورها وهدموا أهلها وهرب خربت فإنها السواحل، بالد غالب وأما
أنهم نظريُها األسماع يطرق لم التي الشنيعة أفاعيلهم جملة ومن أخشابها، وأخذوا
يتوالها الفرضة، بشارة وسموها أوراًقا فكتبوا البالد، عىل املغارم ُفَرض من ُفْرضة قرروا
إىل يسافر ثم وأعوانًا، خدًما له يرتب ثم منفعة، أو ملنصب متطلًعا يكون من بعض
يبرشونهم البالد إىل أعوانه يبعث مقدمته ويف األصل، منصب قبل وذلك له، املعني اإلقليم
اجتهاده إليه أدى ما بحسب الطريق حق من الورقة يف لهم ُرِسم ما يقبضون ثم بذلك،
بعض ِمن وسمعت جور. وال ظلم وال ملة يف يقاربها بما يسمع لم وهذه كثريًا، أو قليًال
خالف وذلك كيس، ألف بلغت القرى عىل ُقررت التي املغارم أن بذلك خربة له َمن

الخارجة. املصادرات
اللوازم بإحضار وأمر إسكندرية، لناحية السفر عىل الباشا عزم َقِوَي أواخره ويف

األدوات. وباقي والقرب املاء روايا من الحال إليه يحتاج وما والخيام
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(١٢٢٢ الخميس(سنة بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

ونصبوا إنبابة بر ناحية إىل وعدى بوالق، إىل الباشا ركب — الجمعة يوم وهو — تانيه يف
يأخذون وطفقوا البحر، وساحل بوالق ناحية إىل العسكر طوايف وخرجت هناك، وطاقه
واملجي والذهاب والخروج الدخول عىل واستمروا والجمال، والحمري البغال من يجدونه ما
عن السقايون وامتنعت البهايم، خطف من النسق ذلك عىل وهم أياًما، والتعدية والرجوع
البضايع. حمل وامتنع الناس وعطشت سعره وغال املاء شح حتى البحر من املاء نقل

الطواحني تعطلت حتى والعربات املدافع لجر الطواحني خيول أيًضا طلبوا تالته ويف
عن أربابها وأعطوا جيادها، منها اختاروا العريض إىل بها ذهبوا وملا الدقيق، طحن عن

ألصحابها. البواقي وردوا قرًشا، خمسني فرس كل
املعروف القديد السمك وباعة والحطابة القبانية طايفة من دراهم أيًضا طلبوا وفيه
حوانيتهم فأغلقوا كيًسا، وخمسني ماية القبانية طايفة من املطلوب القدر فكان بالفسيخ،
من ومنهم هرب من منهم وغريهم، الحطابة وكذلك األزهر، الجامع إىل والتجوا وهربوا
وتشفع الباشا إىل وعدى عمر السيد وركب أيام، تالتة كذلك واستمر عمر، السيد إىل التجا

بذلك. أمانًا لهم وكتبوا غرامتهم عنهم فرفعوا املذكورة، الطوايف يف
يف الباشا فأنزلهم أشخاص، وصحبته اإلنكليز طرف من قابجي حرض خامسه ويف
يجدوا فلم استيقظوا فلما وناموا راحة، لهم ليأخذوا بها فرقدوا بإنبابة، بمخيمه خيمة
بثياب لهم فأتوا الفرنساوية حارة إىل فأرسلوا فشلحوهم، الرساق عليها وسطا ثيابهم،

لبسوها. وقفوات
بحارتهم، ومولًدا عيًدا الفرنساوية عمل عرشه حادي األحد ليلة مع السبت يوم ويف
وشنًكا وصواريخ نفوط وحراقات الليلة تلك كثرية قناديل وأوقدوا واليم بينهم وأوملوا

السنوي. بونابارته مولد عن عبارة وهو الليل، من حصة
برب إليه فعدى الروزنامجي أفندي حسني الباشا طلب عرشه تالت التالت يوم ويف
قنطرة من بالقرب الهياتم بيت وهو الجديد، داره إىل وحرض الدفرتدارية، فأخلع إنبابة،
الدفرتدارية. عن عاصم أفندي أحمد وانفصل يهنونه، الناس إليه وذهب الجماميز، درب
والعشا، املغرب بني الغربي بالرب شنًكا الباشا عمل عرشه خامس الخميس ليلة ويف
إىل الزوال قريب فركب العساكر، ارتحال تكامل حتى وتمهل باالرتحال، أمر أصبح وملا

املنصورية.
أذرعه، النيل أوىف القبطي، مرسى لسادس املوافق عرشه سادس الجمعة يوم ويف
الزيادة يف حصلت ووقفات الوفا، تأخر بسبب وقلق ضجر الناس يف حصل أن بعد وذلك
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الوفا حصل فلما أثمانها، وزادت العرصات من الغالل رفعوا حتى أيام عدة الوفا قبل
وركب والرقع، العرصات يف الغالل وأظهروا أنفسهم، إليهم وتراجعت الناس اطمأن
النقيب عمر والسيد الباشا ابن القايضوطوسون وكذلك السبت، يوم صبح يف بك كتخدا

الخليج. يف املاء وجرى بحرضتهم السد وكرس
طريق من بوالق ثغر إىل ذلك بعد وحرض إسكندرية ثغر إىل قابجي وصل وفيه
طريقه، يف الباشا وقابل بوالق إىل حرض ثم دمياط، إىل الوصول وتحرى قربص، إىل الرب
وكذلك الجديد، السلطان باسم بخانه ْ بالرضَّ الجديد املعاملة رضب سكة يده عىل ووصل
ورجوع إسالمبول، من وإبطاله الجديد النظام برفع واإلخبار والدعا بالخطبة األمر
صبحها يف فاجتمعوا يوًما وخمسني نيِّف يف ووصل القديم، األول قانونها عىل الوجاقات
الفرمان وقري النرص باب من ودخل بموكب، األغا وأحرضوا الباشا بباب األحد يوم
الخمسة. األوقات يف أيام تالتة القلعة أبراج من ومدافع شنًكا ورضبوا الجميع، بحرضة
بالشيخ يدعى العسل بنها بناحية رجل األيام هذه يف ظهر أنه الحوادث ومن
فاجتمع والجذب، والسلوك الوالية الناس فيه واعتقد بالغيط ة عشَّ يف مدة فأقام سليمان،
عليه وأقبلت َجمُعه وكرت خيمة له ونصبوا األحداث، وأكثرهم القرى أهل من الكثري إليه
القمح منهم يستدعي أوراًقا النواحي إىل يكتب وصار والهدايا، بالنذور القرى أهايل
وصول حال الفالنية القرية أهَل به نُْعِلم الذي فيها: يقول املريدين مع ويرسلها والدقيق
وكرا الفقرا، طعام برسم أكثر أو أقل أو قمح أرادب خمسة لحاملها تدفعوا إليكم الورقة
الحال. يف املطلوب إرسال عن يتأخرون فال ذلك، نحو أو رغيًفا تالتون املعني طريق

الظلمة تعطوا وال اليوم ظلم ال بقولهم: النواحي تلك يف ينادون حوله الذين وصار
العسكر من ورد من كل فكان فاقتلوه؛ أتاكم ومن منكم، يطلبونها التي املظالم من شيٍّا
وطردوه، عليه فزعوا يفرضونها التي الفرض أو الكلف يطلب النواحي تلك إىل املعينني
وأخصاص، خيام عدة له وصار والعسكر، اف الُكشَّ عىل أمره فثقل قتلوه عاند وإن

البالد. مشايخ أوالد وغالبهم أمرًدا وستني املاية نحو املردان من لديه واجتمع
إليه فيحرضوه يطلبه، أرسل الصورة وسيم غالًما الفالنية بالبلد أن بلغه إذا وكان
حال يخفى وال طلب، غري من يأتون صاروا حتى البلدة عظيم ابن كان ولو الحال يف
هم اللحى ذوو وكذلك املردان جنس من وهذا يش، كل يف التقليد يف املرصي اإلقليم
يف أقراًطا ولبعضهم أعناقهم يف امللون الخرز من عقوًدا للمردان وعمل أيًضا، كثريون

آذانهم.
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البنهاوي هللا عبد الشيخ له: يقال بنها أهايل من األزهر ُفقها من شيًخا إن ثم
استولوا بالقرية امللتزمني وأن ألسالفه، كان بنها أرايض من مستأجرة ِبِطني دعوى ادَّعى
به واملذكور القرية، مشايخ بعض بإغرا بل فيه، لهم حق غري من الطني ذلك عىل
بد ال التي الدراهم من وخليٍّا مفلًسا كونه وخصوًصا دعواه، سبك يحسن ولم رعونة
أنه نفسه يف ويظن وأتباعهم، األحكام وأرباب للوسايط والرباطيل الجعاالت يف اآلن منها
بلده، ومشايخ امللتزمني مع فتخاصم ودروسه، لعلمه إكراًما املصنف بقال يقيضقضيته
األزهرية املشايخ من عليه التشنيع سوى بيش منها يحصل ولم مجالس بسببه وانعقدت
الباشا فأمر الباشا، بك كتخدا إىل أمره ورفع عرضحال له كتب ثم النقيب، عمر والسيد
وطردوه محق غري إنه للباشا: وقالوا واملشايخ عمر السيد بحرضة بسببه مجلس بعقد

وإسكندرية. البحرية جهة إىل أيًضا الباشا وسافر بلده، إىل فسافر
إىل الحضور عىل وأغراه املذكور سليمان الشيخ إىل املذكور هللا عبد الشيخ فذهب
الفتح يده عىل ويكون وقابلوه، البلدة وأهل املشايخ عليه اجتمع وصل متى وأنه مرص،
مرص، إىل املجي عىل حوله واملجتمعون به املحيطون العقول اف ُخسَّ وحركته والفتوح،

جسيم. وحب عظيم اعتقاد فيه ولهم باملدينة، اشتهرت واليته ألن شأن؛ له ويكون
منه، بد ال الذي النزر الكالم أو بالذكر إال يتكلم ال أنه الشيخ ذلك أوصاف ومن
ومعه وغلمانه، برجاله وحرض شياطينه أطاع إنه ثم باإلشارة، أوقاته أكثر يف ويتكلم
يُْحِسنون أنهم يحسبون الذين واألوان العرص أهل مشايخ طريقة عىل وكاسات طبول
متتابعة فرقعة بها يفرقعون فراقل وبأيديهم غفلة حني عىل املدينة إىل ودخلوا ُصنًْعا،
سريهم يف زالوا فما وسطهم، يف وشيخهم والبداوات الغلمان خلفهم ومن وجلبة، وصياح
بيت إىل طايفة منهم ودخل يذكرون، باملسجد وجلسوا الحسيني املشهد دخلوا حتى
إىل باملسجد فأقاموا الفرقالت، من أيديهم يف بما يفرقعون وهم النقيب مكرم عمر السيد

العرص.
يف له فضة، مناخري أبو كاشف إسماعيل له: يقال األجناد من إنسان دعاهم ثم
عنده وباتوا فعشاهم بك هللا عبد بعطفة داره إىل معه فذهبوا اعتقاد، املذكور الشيخ
رضيح إىل بطايفته وذهب الجندي ذلك بغلة الشيخ ركب النهار طلع وملا الصباح، إىل
وأمثاله، بك كتخدا خربه وبلغ يذكرون، أتباعه مع أيًضا باملسجد فجلس الشافعي، اإلمام
يف وأكد به ليتربكوا املذكور؛ الشيخ بطلب النقيب عمر السيد إىل وأرسلها تذكرة فكتب
له: يقول فأرسل به يراد ما عمر السيد وعلم منه، لقهرهم بهم يفتك أن وقصده الطلب،

وتغيب. فاذهب وإال وكرامتك، رسك فأظهر الكرامة أهل من كنت إن

297



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وأراد الشافعي مقام إىل وذهب عسكره، يف ركب خربه بلغه ملا قوج أغا صالح وكان
فإذا املكان، ذلك يف له التعرض لك ينبغي ال له: وقالوا الحارضون فخوفه عليه، القبض
عليه وأشاروا العرص، قريب إىل الشيخ فتباطأ شويكار بقرص فانتظر إياه، فدونك خرج

عليه. املجتمعني من الكثري عنه وتفرق القبيل، الباب من بالخروج
وغلمانه بداياته وذهبت الجبل ناحية من سار ثم سعد، بن الليث مقام إىل فذهب
سعودي الحاج لحقه الصحرا ناحية إىل سار وملا بها، باتوا التي كاشف إسماعيل دار إىل
بك كتخدا فوجد عمر، السيد إىل ورجع عمر السيد رسالة وبلَّغه أثره واقتفى الحناوي،
أنه فأخربهما األول، بالطلب يكتفوا ولم عنه، يسأالنه عمر السيد إىل حرضا أغا ورجب
عليه بالقبض القليوبية كاشف إىل نرسل وقالوا: فاغتاظوا املراسيل، تلحقه ولم ذهب

كان. أينما
فضة، مناخري أبو كاشف إسماعيل بيت العساكر وقصدت، ذاهبني وانرصفوا
وهرب بعيًدا، كان من إال منهم ينُج ولم دورهم، إىل وأخذوهم الغلمان عىل فقبضوا

اللحى. ذوات أتباعه وتفرق وتغيب
فعرف نوب، إىل وذهب بهتيم، إىل وصل حتى الصحرا طريق من فسار الشيخ وأما
وملا مرص، إىل الحضور عىل أغراه كان الذي البنهاوي زقزوق هللا عبد الشيخ بمكانه
برضيح مختٍف أنه وأخربه أمانًا له وطلب بك، كتخدا إىل وذهب عنه تربا يده يف سقط
الكتخدا عند حرض فلما نوب، من وأحرضه إليه وذهب أمانًا، فأعطاه الشافعي، اإلمام
تتعرض وال تزرعه، طينًا وأعطيك بلدك يف وأقم عليه، أنت ما واترك لحيتك أْرخ له: قال
هم تالميذه من أنفار أربعة وصحبته يتكلم ال ساكت والشيخ لك، يتعرض أحد وال ألحد
إىل به وذهبوا فأخذوه العسكر من أشخاًصا أمر ثم ويكلمونه، الكتخدا يخاطبون الذين

راجعني. وانقلبوا حصة غابوا ثم به، وانحدروا مركب يف وأنزلوه بوالق
يف بنفسه ألقى األربعة من واحد إال البحر، يف وألقوه قتلوه أنهم تبنيَّ ذلك بعد ثم

أمره. وانفض وهرب الرب إىل وطلع املاء، يف وسبح البحر
من طايفة إليه فحرض دسوق، شيخ يطلب بالرحمانية وهو الباشا أرسل وفيه
إن أدفعه وأنا بطلبه أخربوني مني؟ الباشا يريد ما وقال: امتنع إليه أتوا فلما العسكر،
والقهوة، بالطعام فشاغلهم بإحضارك أمرنا وإنما ندري ال فقالوا: كلفة. أو غرامة كان
عساكر، وبها مراكب وصلت الوقت ويف عليه، يخاف والذي وحريمه، بهايمه ووزع
معهم وأبىل وحاربهم لحربهم، واستعد وخيالته خيوله البلد شيخ فركب الرب إىل وطلعوا
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وجدوه ما وأخذوا ونهبوها، البلد إىل العسكر فدخل هاربًا، وىل ثم كبرية عدة منهم وقتل
من وفيهم املجاورين من وجدوه من وذبحوا الدسوقي، السيد مقام وعربوا أهلها دور يف

العواجز. العلم طلبة
شخًصا فرأى الدالة، من طايفة وبه الداودية بيت عىل ومر بك كتخدا ركب وفيه
فقامت رضبه، وأراد فانتهره أخرى، دار سطح من لريميها بحجر دجاجة يرجم منهم
هو رامًحا يزل ولم خلفه فعدوا منهم، هاربًا فوىل عليه وفزعوا الدالتية رفقاه عليه

األزبكية. ناحية إىل وصل حتى وأتباعه

(١٢٢٢ (سنة الجمعة بيوم رجب شهر واستهل

عىل واتفقوا اإلنكليز، وبني بينه الصلح بوقوع الباشا من مكاتبات وردت رابعه يف
اإلنكليز. من األرسى يطلب وأرسل منها، ونزلوهم وخلوها إسكندرية من خروجهم

حادي االتنني يوم بوالق إىل فوصل أفندي، نجيب ويسمى قابجي ورد عارشه ويف
إليه ذهب البحرية بناحية الباشا أن علم فلما دمياط، ناحية من وروده وكان عرشه،
العسكر، لكبار وِخلع وشلنج وسيف قفطان الباشا لخصوص وبصحبته بدمنهور وقابله
الطويل محمد ببيت فنزل قوج، وصالح بك وعمر بك وعابدين طاهر باشا حسن مثل

ببوالق. التتنجي
إسكندرية. إىل ليسافروا املراكب إىل اإلنكليز من باألرسى نزلوا وفيه

إىل إسكندرية ثغر من اإلنكليز بنزول املبرش وصل عرشه تالت األربع يوم ويف
عند مقيًما الباشا واستمر املسريي، الشيخ بدار ونزل بك كتخدا إليها ودخل املراكب،

السد.
وسط من وشق باملوكب، بوالق من القابجي ركب عرشه سادس السبت يوم ويف

القلعة. من مدافع لقدومه ورضبوا الباشا، بيت إىل وذهب املدينة
وحرض حظيته، من مولود باشا عيل ملحمد ُولد عرشينه سابع األربع يوم ويف
مدافع ورضبوا شنًكا، فعملوا بها الباشا ودخول إسكندرية، من اإلنكليز بنزول املبرشون

السبت. آخرها الخمسة األوقات يف أيام تالتة القلعة من
وطلبوا املدينة ودخلوا كثرية، عساكر وصلت والسبت والجمعة الخميس يوم ويف
الكثري وحرض الخاليق وضجت أوطانهم، من وأخرجوهم الناس وأزعجوا البيوت، سكنى
فأظهر بك، كتخدا إىل وأرسلوه ذلك شأن يف عرًضا فكتبوا واملشايخ، عمر السيد إىل
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ساكنًا كان من كل لهم: وقال ذلك، يف وكلمهم العسكر كبار من طايفة وأحرض االهتمام
مساكنهم يف الناس تعارضوا وال ويسكنها، إليها فلريجع دار العريضيف إىل الخروج قبل
وتركوها أخشابها وحرقوا أخربوها بها كانوا التي البيوت ألن شيٍّا؛ ذلك يف كالمه يفد فلم

دأبهم. وذلك كيمانًا

(١٢٢٢ (سنة السبت بيوم شعبان شهر واستهل

القلعة من مدافع لقدومه فرضبوا بوالق، ساحل إىل الباشا وصل االتنني يوم تالته يف
سفينة يف نزل إسكندرية من رجوعه حال يف الباشا أن واتفق أيام، تالتة شنًكا له وعملوا
وأرشف بهم فانقلبت سابًقا، الوكيل أغا وسليمان طاهر باشا حسن وصحبته صغرية
من أنقذتهم أخرى مركب فلحقتهم السفينة بحرف بعضهم وتعلق الغرق، عىل تالتتهم

زفيتة. عند ذلك وكان ساملني وطلعوا الغرق،
إىل وأرسلوها إسكندرية من وسفرهم اإلنكليز بذهاب البشارة أوراق كتبوا وفيه

فضة. وألفني آالف أربعة الطريق حق وعليها والقرى، البالد
وحرض اإلنكليز، راسل إسكندرية ناحية إىل الباشا وصل ملا أنه حصل ما وصورة
عنده من وذهبوا الكالم، من بينهم دار ما أحد يعلم ولم معهم، واختىل منهم أنفار إليه
والخنادق والطوابي املتاريس صورة رأوا ملا ألنهم العسكر؛ وفرحت الصلح، وأشيع
وملا أشخاص، عظماهم من حرض ثم ذلك، هالهم املتقنة باألوضاع ذلك بني املياه وجري
يَْمنَة صفوًفا العساكر وأوقف وهيَّأه، ديوانًا ونظم العساكر رتب بوصولهم الباشا علم
وأقمشة وهدايا خيوًال لهم وقدم وشنًكا، كثرية مدافع لهم رضبوا وصلوا وعندما ة، ويَْرسَ
حيث إىل قلة يف معهم ركب ثم ذلك، وغري كشمريية وشيالنًا خلًعا عليهم وخلع هندية،
ركب ثم وظرايف، هدايا اآلخر له وقدم معهم فتالقى وكبريهم، عسكرهم صاري منزلة

أيام. بخمسة بك كتخدا دخول بعد وذلك القلعة، وتسلم إسكندرية إىل معه
األرسى، باقي مع الباشا فأحرضهم عظماهم، من أنفار اإلنكليز أرسى يف وكان
نزلوا وملا تقدم، كما البالد يف طمًعا يأتوا لم أنهم عىل املذكورين رد عىل الصلح وتم
الواردين املراكب عىل يقطعون واستمروا قليلة، مسافة إال الثغر عن يبعدوا لم باملراكب
اإلنكليز. أمر من كان ما هذا املفاقمة، من العثماني وبني بينهم ملا وذلك الثغور؛ عىل

أصحابها، من البيوت وغصب الناس عىل التعدي يف أفحشوا فإنهم العساكر وأما
ويهجمون إذن، وال احتشام غري من ويدخلونها املسكونة الدار إىل منهم الطايفة فتأتي
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أهل ويجتمع النسا فترصخ الدار، أعايل عىل يتفرجون أنهم بحجة الحريم سكن عىل
الجمع بكثر وأخرى باملالطفة مرة فيعالجونهم إليهم، يلتفتون فال ويكلمونهم الخطة
بمصلحة إال الدار من يخرجون فال انفصلوا وإذا مقدرة، ذي بمعونة أو قوة بهم كان إن
مطلوبهم لهم أحرضوا فإذا الكشمريي، الشيالن ذلك يف ويشرتطون قدر، لها هدية أو

أصفر. أو أحمر خالفه ويطلب كبريهم يعجب فال
شال عىل صالحه حتى به يزل فلم بجماعته، بينباشا عليه دخل بعضهم أن واتفق
فلم الدودة، األحمر إال يريد ال أنه فأظهر أصفر بشال فأتاه داره، له ويرتك يأخذه
تأتي حتى دعه وقال: فحجزه باألحمر ويأتيه األصفر يرد أن وأراد الرَِّىض، إال يسعه
االتنني وأخذ األصفر، إىل ضمه باألحمر أتاه فلما يعجبني، الذي منهما فاختار باألحمر

الدراهم. من يأخذونه ما خالف وذلك عنه، انرصف ثم
تالتة أو يومني بعد فيأتيه عنه، انجلوا أنهم الدار صاحب وظن انرصفوا فإذا
يدخل وبعضهم منها. أعظم أو أخف أو األوىل مثل أخرى ورطة يف ويقع خالفهم،
أنا حبيبي يا أخي يا له: فيقول الدار، صاحب مع واملالطفة بالتحيل ويسكنها الدار
تفسح أن والقصد أيام، عرشة بعد مسافرون ونحن غري، ال وأربعة أنفار تالتة معي
ويرىض صدقهم، فيظن الدار أعىل مكانهم يف بحريمك وأنت الرجال، محل يف نقيم لنا
ويربطون الرجال محل يف — قالوا كما — ويجلسون فيعربون وكره تخوُّف عىل بذلك
أن أراد فإذا ضيوفك، رصنا نحن ويقولون: أسلحتهم ويعلقون الحوش، يف خيولهم
الفرش؟ يصيب يش وأيُّ والبالط الحصري عىل نجلس نحن يقولون: املكان فرش يرفع
يف ذلك لهم يتكلف أن إال يسعه فما والرشاب الطعام يطلبون ثم وقهًرا حياءً فيرتكه
ذلك، وغري واإلبريق الطشت مثل إليه يحتاجون ما ويطلبون األواني ويستعملون أوقاته،
عليهم ويضيق األسلحة وبأيديهم ويخرجون ويدخلون فشيٍّا، شيٍّا رفقاهم تأتيهم ثم
ليس قال: فإن لرفقانا، فوق الدار يف آخر محالٍّ لنا أخل املكان: لصاحب فيقولون املكان،
أنهم الدار صاحب يعلم ذلك فعند بالقسوة؛ ابتدوه مطلوب يف قرصَّ أو آخر محل عندنا

املكان. عن لهم انفكاك ال
وحرقوا املكان وقذَّروا قبايحهم وظهرت أكثر، أو أقل أو أيام العرشة مضت وربما
والدخان، والتنباك النارجيالت رشبهم من الجمر من عليها يتساقط بما والحرص البُسط
العرقي رايحة وفقعت املختلفة بلغاتهم وغنوا وصفقوا، ورصخوا وعربدوا الرشاب ورشبوا
والنقلة، الخروج عىل خاطرهم ويطيب بيته أهل وصدر الرجل صدر فيضيق املنزل، يف

معارفهم. أو أقاربهم عند مشرتًكا ولو مسكنًا ألنفسهم فيطلبون
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املتاع إخراج يف يرشعون ثم حمله، يمكنهم وما بثيابهم غفلة يف النسا وتخرج
يش أي فعىل ذلك أخذتم إذا ويقولون: منهم فيحجزونه والفرش، والنحاس واألواني
منا استُهلك معنا كان والذي نحاس، وال فرش معنا وليس نطبخ يش أي ويف نجلس،
فيقع حريمكم، وعند بيوتكم يف مسرتيحون وأنتم عنكم، الكفار ودفع والجهاد السفر يف
باملقاسمة أو فيها بما الدار برتك إما الدار صاحب وبني بينهم األمر وينفصل النزاع

ذلك. ونحو والوسايط بالرتجي واملصالحة
وأتباعهم املرصيني، واألجناد األمرا من بالبلدة واملقيمني الناس ألعيان يقع األمر وهذا

ونحوهم.
ذلك، قبل من بها السكنى لهم يتقدم لم التي والنواحي الحارات إىل تعدوا إنهم ثم
ضاقت حتى والجمالية، والخرنفش املؤيدي الجامع وخلف الحسيني املشهد نواحي مثل
داره من يرتحل عسكر بجواره سكن إذا املحتشمني بعض وصار لقلتها بالناس؛ املساكن
يصعدون ألنهم الدار؛ عىل وتسلقهم رشهم من وخوًفا جوارهم من بعًدا ملكه؛ كانت ولو
والطبنجات. بالبندقيات ويرمون بجوارهم من عىل ويتطلعون والحيطان، األسطح عىل
وأمره املعتربين، الفقها بعض منزل إىل بطايفته دخل منهم كبريًا أن اتفق ومما
فرتكه لقوله، يلتفت فلم العلم مشايخ من أنه فأخربه بها، هو ليسكن منها بالخروج
جماعة معه فركب بهم، واستغاث املشايخ إخوانه إىل وحرض بغلته وركب عمامته ولبس
وهم العسكر شاهدهم فعندما بغالهم، راكبني إليها ودخلوا الدار إىل وذهبوا منهم
وثبت هاربًا البعض فرجع السيوف، عليهم وسحبوا أسلحتهم أخذوا كبكبة يف واصلون
ال وهذا الكبري العالم دار أنها وعرفوه كبريهم، وخاطبوا بغالهم عن ونزلوا الباقون
مسلمون، ألنكم أوىل؛ وأنتم ورهبانهم، قسسهم يكرمون واليهود النصارى وأن يناسب،
لبالدكم، النصارى تملك تتمنون كنتم ألنكم بمسلمني؛ لستم أنتم الجواب: يف لهم فقالوا
من وأخرجناهم النصارى، طردنا ومجاهدون مسلمون نحن منا. خري إنهم وتقولون:
معالجتهم يف يزالوا لم ثم الشنيع القول من ذلك ونحو منكم. بالدور أحق فنحن البالد
لكبريهم. كشمري وشال قرش مايتي لهم دفعوا حتى الدار عن ينرصفوا ولم يوم، تاني إىل
ومنها ذلك، من أكثر منها وأخذ الصورة هذه عىل دخلها بيوت بعدة ذلك مثل وفعل
خمسماية منه أخذ معترب رجل وهو بالرضبخانة، العيار صاحب أفندي إسماعيل دار

كشمري. وشال قرش
وأمثاله. هو بغريهم ذلك مثل وفعل
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وجاهدوا قاتلوا أناس الكتخدا: قال وللكتخدا للباشا التشكي من الناس أكثر وملا
وأجلوهم الكفار عنكم طردوا حتى والطل، والربد الحر يف قاسوه ما وقاسوا وأياًما أشهًرا

القول. من ذلك ونحو السكنى يف تسعونهم أفال بالدكم، عن
املرصي اإلقليم له وخلص خاطره، واطمأن الباشا واستقر األمر هذا انقىض وملا
إسكندرية فإن اإلنكليز، مجي قبل حتى حكمه عن خارًجا كان الذي إسكندرية وثغر
حكمه يف الثغر صار وخروجهم اإلنكليز مجي حصل فلما حكمه، عن خارجة كانت

أيًضا.
لها؛ التزموا التي البالد وُمَعاَىف والفقها املشايخ مسموح أبطل أن به بدأ ما فأول
الكشوفية، ومظالم القرى عىل فرضها التي والُفَرض والشهريات املغارم ابتدع ملا ألنه
أكابر حتى الناس جميع بأيدي التي والحصص االلتزامات جميع عىل ا عامٍّ ذلك جعل
يوخذ وال ذلك، عن خارجة للمشايخ التي والحصص البالد عدا ما وأصاغرهم، العسكر
ويأخذون فيهم يحتمي أو لهم ينتسب من وكذلك ربعه، وال تلته وال الفايظ نصف منها
واغرتوا صيانتها، ونظري حمايتها تحت فالحيهم ومن أصحابها من والهدايا الجعاالت
القيمة، بدون املنجاحني أصحابها من الحصص رشا من وأكثروا دوامه واعتقدوا بذلك
مع الناموس حفظ بمقدار إال العلم ومدارسة املسايل مذاكرة وهجروا بالدنيا وافتتنوا

بالكلية. العمل ترك
واملقدمني الخدم واتخذوا األقدمني، األلوف األمرا أحد بيت مثل أحدهم بيت وصار
الفيل، بزبِّ املعروفة والكرابيج بالفلقة والرضب والتعزير الحبس وأجروا واألعوان،
ألتباعهم، طرق حق وقدروا للبالد، اإلرساليات يف الجرايم وُقطاع األقباط كتبة واستخدموا
شكاوى سماع عدم مع املطلوب تأخر عن وإنذارات وتحذيرات استعجاالت لهم وصارت
املجبولة والكراهية التحاسد بموجبات بعضهم مع القديمة ومخاصمتهم الفالحني،

الخبيثة. طباعهم يف واملركوزة
الدنيوية األمور ذكُر واجتماعهم َديَْدنَهم وصار بضده، فيهم الوضع وانقلب
واملراسالت واملرافعات والرماية واملضاف والفايظ املريي وحساب وااللتزام، والحصص
بشأنهم واالعتنا وواليمهم جمعياتهم يف عظماهم واستدعا األقباط، مع والتناجي والتشكي
رشحه، يطول مما ذلك غري إىل بينهم فيما واملهاداة عليهم، والرتداد برتدادهم والتفاخر
والتقايم الرياسة، عىل والتحاقد والتحاسد التنافر من بينهم هو عما زيادة ذلك مع وأوقع
من عليه جلبوا ما مع الواهية، األشيا عىل األنفس وحظوظ األمور سفاسف عىل والتكالب
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واملعاتبة والفقرا األغنيا واليم يف لألكل والتطلع األعني، وفراغ واالستجدا والشكوى ح الشُّ
واألتباع العيال لكثرة االحتياج وإظهار بالطلب والتعرض إليها، يدعوا لم إن عليها
سماع يف كاالجتماع للعدالة، املسقطة باملروة املخلة األمور وارتكابهم الدايرة، واتساع
الخلبوص، بمناداة والنقوط الجوايز وإعطا املطربة، واآلالت والقيان واألغاني املالهي
من والرجال النسا من بمسمع الجمع سامر يف يقول وهو السامر يف عالماه» «وا وقوله
ريسة يخاطب وهو والداني، القايص يسمعه الذي الصوت برفع وخواصهم الناس، عوام
منه فالن العالمة الشيخ الطالبني مفيد واملسلمني اإلسالم شيخ حرضة ستي «يا املغاني:
والكذب التفاخر نتيجته قليل، وِجْرمه كثري مسماه قدر الذهب»، النصفيات من وكذا كذا
املحرمات فعل يف بهم اقتدوا الذين الناس، وأوباش العوام بني العلم بمقام واالزدرا

عنها. النهي عليهم الواجب
يف البعد من املسموعة والقهقهة التضاحك مع مباالة وال احتشام غري من ذلك كل
أوالد عند عنها املعرب الكناية وألفاظ واملضحكات، الهزليات عىل ومواظبتهم مجمع، كل

ذلك. غري إىل األحداث يف والتنافس باألنقاط البلد
ماضية. سنوات أربع عىل املريي ببواقي امللتزمني من الطلب فتحوا وفيه

إىل بها الطلب ووجهوا القابلة، السنة بمريي الطلب دفاتر أيًضا فتحوا عارشه ويف
والكلف واملغارم املظالم بتوايل القرى خراُب منها متوالية بدواهي الناس فُدِهي العسكر
ذلك بها النازل القرية أهل فكان والبشارات، والتساويف واالستعجاالت الطرق وحق
أنزلوا ثم حينئٍذ، أيًضا الحماية بطلت وقد األشياخ، من لشيخ املحمية القرية إىل ينتقلون
مثل: البشارة، فرضة عقب وذلك الكثرية، األكياس من قدر لها عظيمة مغارم بالبنادر
وأكثر وخمسون وماية كيًسا وخمسون كيس ماية واملنصورة واملحلة ورشيد دمياط

وأقل.
والقرى، البالد عىل وفول وشعري وسمن غالل فرضة أيًضا قرروا ذلك أثناء ويف
وأبقارهم مواشيهم أخذوا الفالحني، عند الدراهم من شيٍّا للطلب املعينون يجد لم وإن
ذلك فعند والعطش، بالجوع ويرتكوها ويأخذوها عليهم، تقرر ما ويدفعوا أربابها لتأتَي
الثمن، بإحضار ويلزمونهم القيمة بأقىص قهًرا عليهم ويرمونها الجزارين عىل يبيعونها

والرضب. بالحبس عليهم شددوا وعجزوا تراخوا فإن
ناحية إىل سايًرا العزى سويقة ناحية يف الباشا مر عرشه تالت الخميس يوم ويف
الناحية، تلك من يأتي من تجاه الطريقني بني الذي السبيل فوق املكتب وهناك بلفيا، بيت
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مقابًال أتى فحينما مروره، يف الباشا يرصدان العسكر من شخصان املكتب ذلك إىل فطلع
فارس فرس الرصاصتني إحدى وأصابت فأخطأتاه برودتني، وجهه يف أطلقا املكتب لذلك
وأمر مغلوقة، حانوت مصطبة عىل جواده عن الباشا ونزل فسقط، حوله املالزمني من
كبريهم حرض ثم عليهما وقبضوا إليهما فطلعوا املكتب بذلك الكامنني بإحضار الخدم
فأمره وسكرانان، مجنونان بأنهما الباشا إىل واعتذرا املكان، ذلك من قريبة دار من

داره. إىل وذهب وركب مرص، من وسفرهما بإخراجهما
عيل محمد بيت عىل والرتك األرنؤد عسكر اجتمع عرشينه تالت االتنني يوم ويف
يزالوا ولم كثرية بنادق ورضبوا نصرب، ال فقالوا: بالدفع، فوعدهم عاليفهم، وطلبوا باشا
والعقادين الغورية أهل إىل عمر السيد وأرسل البلد، وارتجت وتفرقوا انرصفوا ثم واقفني،
الغروب قبيل كان فلما وأغلقوها، ففعلوا الحوانيت، من بضايعهم برفع يأمرهم واألسواق
عسكر عليهم فرضب بنادق، أيًضا ورضبوا الدالتية من طايفة الباشا بيت إىل وصل
الناس وبات ورجعوا فانكفوا بعضهم، وانجرح أنفار أربعة الدالة من فُقتل كذلك، الباشا
خلفها وسهروا الغروب بعد من البوابات وأغلقوا — األزهر نواحي خصوًصا — متخوفني

الشمس. طلوع بعد إال تفتح ولم باألسلحة،
أمتعته الباشا ونقل االضطراب، من عليه هو ما عىل والحال التالت يوم وأصبح
األربع ليلة يف القلعة إىل طلع إنه ثم يوم تاني يف وكذلك القلعة، إىل الليلة تلك الثمينة
معه الذين العسكر من طايفة إن ويقال: داره، إىل ورجع القلعة إىل باشا حسن وشيعه
فغالطهم رمًزا لبعض بعضهم بإشارة منهم ذلك وعلم الليلة، تلك غدره أرادوا بالدار
وأكثرهم له املالزمني خواصه بعض إال بخروجه يعلم ولم البيت، من مستخفيًا وخرج

وبلدياته. أقاربه
الخازندار بونابارته رصف القلعة إىل وطلوعه الدار من خروجه تحققوا وملا
وخرجت والرسوج الخيول وكذلك الحال، يف والخزينة األمتعة ونقل الحال، يف الحارضين
أن البلدة يف وأشيع القلعة، إىل واألواني والفرش املتاع من بقي ما يحملون عساكره
حقيقة الناس من أحد يعلم ولم واالضطراب، اللغط وزاد الباشا بيت نهبوا العساكر

العسكر. كبار وال حتى الحال
وثياب عمايم وخطُف عربدات منهم وحصل العسكر، من الناس تخوف وزاد
وواقفون مرابطون والعساكر مفتوح القلعة وباب الخميس يوُم وأصبح أشخاص، وقتُل
ذلك عىل الحال واستمر ونزلوا، طايفتهم بدون العسكر كبار من أفراد وطلع بأسلحتهم،
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واألرنؤد األخرى، من متخوفة طايفة وكل اضطراب، يف والناس والعسكر الجمعة يوم
وتكره األتراك إىل تميل والدالة جنسها، إىل تميل وفرقة األتراك، إىل تميل فرقة فرقتان:
الرعية قيام ِمن يخىش َمن ومنهم الجميع، من متخوفة والناس كذلك، وهم األرنؤدة
وتزوجوا وتأهلوا والحارات، املساكن يف بهم مختلطني صاروا وقد لهم، التودد ويظهر

منهم.
تسكني يف وتشاوروا وتكلموا القلعة، إىل املشايخ من طايفة طلع السبت يوم ويف

نزلوا. ثم كان وجه بأي الحال هذا
االجتماع وهو املعتاد؛ املوسم يعمل فلم رمضان، هالل رؤية كانت األحد ليلة ويف
ومشايخ املحتسب، وركوب والشنك والنفوط الحراقة من به يعمل وما القايض ببيت
القايض، وبيت والشوارع باألسواق للفرجة الناس واجتماع والطبول، والزمور الحرف
فلما مفطرون، والناس األحد يوم وأصبح الليلة، تلك الرؤية تثبت ولم كله ذلك فبطل

الكيفية. تعلم ولم باإلمساك نودي الضحوة وقت كان

(١٢٢٢ (سنة االتنني بيوم رمضان شهر واستهل

بالبنادق ذلك وأردفوا القلعة، من كثرية مدافع رضبوا واملغرب العرص بني ليلته ويف
ومن ناحية كل من كفعلهم فعلوا بالبلدة الكاينون العسكر وكذلك املتتابعة، الكثرية
شنك وذلك الغروب، بعد إىل ذلك واستمر هايًال شيٍّا وكان واملساكن، الدور أسطحة

وانقضاه. دخوله يف رمضان لقدوم
ومشاورات جمعيات بعد كيس ألَفي مبلغ طلب عن القضية انكشفت رابعه ويف
وخالفه، املحروقي السيد كبيت أخرى أمكنة يف وتارة النقيب، عمر السيد ببيت تارة
املشايخ عىل وجانب الباشا دايرة رجال عىل جانب منه فوزع ونظموه، ذلك رتبوا حتى
كيس مايتي مبلغ وهي أكلوها، التي حصصهم فرض يف مسموحهم نظري امللتزمني
أن ألجل القرض سبيل عىل فضة نصف آالف تالتة قرياط كل عىل القراريط، عىل وزعت
فالحيهم، من يأخذونها الجهات ومال املظالم رفع من الكشوفات يف لهم تحسب أو ترد
القرب ووكالة الصابون، ووكالة الغورية، وأهل الحرف أرباب عىل مبالغ ذلك من وفرض

اآلفاقية. والتجار
الطوبجي وإسماعيل بالُفقها يتعلق بما الصاوي ابن ببيت الطلب ديوان واستقر
إىل والرفع والدفع الطلب يف واملرجع الخلييل، خان وأهل األتراك طايفة من باملطلوب
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إىل والتجوا وأمثالهم، كالرصماتية الحرف أهل من الكثري واجتمع النقيب، عمر السيد
ذلك. ينفعهم فلم وأياًما ليايلَ به وأقاموا األزهر، الجامع

الشخص، من املطلوب املبلغ بمقدار األوراق وبأيديهم بالطلب املعينون وانبث
بهذه الناُس وُدِهَي بلدي، وقواسة ودالة وعسكر أتراك قواسة وهم الطريق حق وعليها
فيدهمه عياله، قوت يف ومتفكًرا بيته يف نايًما اإلنسان فيكون املبارك، الشهر يف الداهية
حريمه جهة إىل ويطلع بل عليه، ويرصخ فيزعجه الرشوق قبل املعني ويأتيه الطلب
كرا له ويدفع بخاطره ويأخذ ويوعده املعني ويالطف اصطباح، غري من كاملفلوج فينتبه
ومعني إال يفارقه فما يش، كل قبل املطلوب املبلغ بها املعني الورقة يف له املرسوم طريقة

وهكذا. املتقدم النسق عىل إليه واصل آخر
إىل الباشا أرسلها مراسلة عن بجواب األلفي بك شاهني كتخدا محمد حرض وفيه
االتفاق وحصل بك، شاهني مع مصالحته يف الباشا مع يتشاور أياًما فأقام مخدومه،
عرشه تاني يف وسافر أمر، عىل الباشا مع ويرتاىض الجزيرة، إىل بك شاهني حضور عىل

السلحدار. أغا صالح وصحبته
إليه وأرسل األرنؤدي، أغا رجب نفي الباشا قصد عرشه تامن الخميس يوم ويف
وقال: الخروج من فامتنع علوفته، وأعطاه خرجه قطع أن بعد والسفر بالخروج يأمره
اتفق الكبري األلفي حياة يف أنه وذلك أقبضها؛ حتى أسافر وال كيًسا خمسون عنده يل أنا
ذلك فعل فإن وقتله، اغتياله يف ويتحيل إليه وينضم األلفي، عند يذهب بأن الباشا مع

كيًسا. خمسني أعطاه عليه حيلته وتمت وقتله
وظلمه، الباشا وكره خدمته يف راغب أنه وأظهر إليه، والتجأ األلفي عند فذهب
رجع قصده من يتمكن ولم األمد به طال فلما منه، التحذر مع وأكرمه وقبله به فرحب
جعلت وقال: الباشا فامتنع كيًسا، بالخمسني يطالبه أخذ بالذهاب أمره فلما الباشا، إىل

به. ملطالبته وجه فال فعله يده من يخرج ولم يفعله يش نظري يف ذلك له
فيها صاروا التي مرص مفارقة بهم يهون ال أنه وذلك عناده؛ يف أغا رجب واستمر

الدنية. بالصنايع ويتكسبون بالدهم يف يحتطبون كانوا أن بعد وأكابر أُمرا
الجربان كتخدا حسن بيت وهو — سكنه بناحية األرنؤد من إليه جيشه جمع إنه ثم
ناحية من رسششمه أغا حسن فحرض يحاربه، من الباشا إليه فأرسل — اللوق بباب

الخرق. باب قنطرة
منهم كلٌّ وعمل املدابغ جهة من وكرباهم األتراك من الكثري الجم أيًضا وحرض
البارودي، بيت تجاه األرنؤدة مساكن من قربوا حتى قليًال وتقدموا الجهتني، من متاريس
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ونقبوا صفهم، يف التي البيوت من دخلوا بل الطريق، من عليهم اإلقدام عىل يتجارسوا فلم
به يسكن الذي البيت فنقبوا مساكنهم من منزل أول إىل انتهوا حتى آخر إىل بيت من
الشعراوي، أغا عيل منه ثم بجواره الذي املنزل إىل منه ونفذوا البكري، سعد محمد الشيخ
طايفة ملسكن املالصق دفية بأبي املعروف محمود سيدي وأخيه محمد سيدي بيت إىل ثم
يف يدخلون عندما فإنهم أفعالهم، بقبيح أهلها وأزعجوا الدور يف وعبثوا األرنؤد، من
يف وينقبون استيذان، وال دستور غري من منكرة بصورة الحريم إىل يصعدون بيت أول
األخرى الدار حريم محل إىل منها ويدخلون الحايط، فيهدمون العليا الحريم مساكن
وسريهم، مشيهم حال يف الهوا يف بالبنادق يرمون وهم السطح إىل منهم طايفة وتصعد
بأطفالهن، ويصحن يرصخن ويرصن االنزعاج من للنسا يحصل ما يخفى وال وهكذا
الدور بظاهر عابدين حارة وناحية قواديس حارة مثل األخرى الحارات إىل ويهربن
والفرش والثياب األمتعة تنهب العساكر وطفقت واملشقة، والرعب الخوف بغاية املذكورة
نهار يف األطعمة من القدور يف ما ويأكلون فيها ما ويأخذون الصناديق، ويكرسون

احتشام. غري من رمضان
املكرسة، الصناديق من املذكور دفية أبي ببيت فعلهم قبيح أثر شاهدت ولقد
ألصحاب يسلم ولم ظروفها، وأخذوا فتقوها التي واملراتب الوسايد حشو وانتشار
وأصيب الحادثة، قبل وزعوه أو عنها وبعيًدا دورهم خارج لهم كان ما سوى املساكن
من نفذت عليهم نقب الذي النقب من بعضهم أطلقها برصاصة دفية أبو أفندي محمد

األخرى. بالبيوت املدابغ ناحية من أتت التي العساكر فعل وكذلك كتفه،
عرشينه ثاني االتنني ليلة كان فلما بلياليها، أيام تالتة األفعال هذه عىل واستمروا
وأركباه املذكور أغا رجب إىل قوج وصالح ببوالق، الساكن األرنؤد كبري بك عمر حرض

بوالق. إىل وأخذاه
البيوت نهب عن الواقعة وانكشفت صبحها، املتاريسيف ورفعوا بينهم الحرب وبطل
أناس وانجرح أناس مات وكذلك قليلة، أنفار بينهم فيما ومات أهلها، وإزعاج ونقبها

البلد. أهل من
بها مراكب صحبته ووصل دهشور، إىل األلفي بك شاهني وصل السبت يوم ويف
وهي الباشا، برسم باملنفوخ املعروف املرادي بك ومحمد بك إبراهيم من وهدية سفار
وعرشون خصيان وأربع سكر قنطار وماية قهوة، بن قنطار وماية حصانًا، التالتني نحو
كاشف وعيل كتخداه محمد فحرض دهشور إىل بك شاهني وصل فلما سودا، جارية

أفندي. وديوان ولده ومعهما هدية صحبتهما إليه الباشا فأرسل الكبري،
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وذهب وأتباعه عساكره من كثري عنه وتخلف أغا، رجب سافر عرشينه خامس ويف
دمياط. ناحية من

ابن عىل بك شاهني وخلع أيًضا، الباشا وابن دهشور من أفندي ديوان حرض وفيه
إنكليزيٍّا. نفيًسا وسالًحا تقدمة له وقدَّم فروة الباشا

له يخلوا بأن الباشا أمر وقد شربامنت، إىل بك شاهني وصل عرشينه تامن ويف
عيل وتسلم الرشقي، الرب إىل الجميع فعدى والعسكر، الكاشف منها وينتقل الجيزة
الحرب وآالت واملدافع الجبخانة من به وما حوله، وما القرص األلفي الكبري كاشف

وغريها.

(١٢٢٢ (سنة التالت بيوم شوال شهر واستهل

من املزعج الكثري والبارود الرصاص رميهم من الليلة تلك شنكهم العسكر يعمل ولم
القلعة من مدافع رضبوا وإنما نفوسهم، النقباض واألسطحة والبيوت النواحي ساير

الخمسة. األوقات يف العيد أيام تالتة مدة
العسكر وكان بالجيزة، بك شاهني لسكن القرص بتعمري الباشا اعتنى خامسه ويف
الباشا فرسم القليل، إال عامرة داًرا بها يرتكوا ولم الجيزة، بيوت وكذلك أخربوه،
األخشاب وحملوا والخراطني والنجارين البنايني فجمعوا القرص، بعمارة للمعمارجية
أخشابه لنقل والحمري الِجمال وأحرضوا الشوارب أبي بيت وهدموا وغريها، بوالق من
هذا يف نظري لها ليس والتخن العظم غاية يف عظيمة أخشابًا منه وأخرجوا وأنقاضه،

واألوان. الوقت
مدافع لقدومه ورضبوا بالقرص، وبات الجيزة بر إىل بك شاهني حرض سابعه ويف
مرصوفها وفرض وليمة، الجيزاوي موىس جربجي عيل له وعمل الجيزة، من كثرية
له وأطلق وكشوفية، التزاًما بتمامه الفيوم إقليم الباشا وأعطاه البلدة، أهل عىل وكلفتها
بالد وعرشة كشوفيتها مع البهنسا إقليم من بلدة بتالتني أيًضا عليه وأنعم الترصف فيها
له وكتب الجيزة، كشوفية مع وتعجبه ويختارها ينتقيها التي البالد من الجيزة بالد من
له وأطلق إسكندرية، حد إىل بتمامها البحرية كشوفية له وضم ديوانية، تقاسيط بذلك

الغربي. الرب ساير يف نافذة ومرسوماته ذلك جميع يف الترصف
إىل وطلعوا واملشايخ، النقيب أفندي عمر السيد ركب تاسعه األربع يوم صبح ويف
معهم ركب القلعة، إىل طلعوا فلما الليلة، تلك يف إليهم أُرسلت إرسالية باستدعا القلعة
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بك شاهني وكان القديمة، مرص ناحية إىل وساروا الجميع ونزل بك طوسون الباشا ابن
عليه. فسلموا والهواره واملماليك الكشاف من بطايفة الرشقي الرب إىل عدى

ومن وسفافريهم، بطبالتهم القوم أمام ساروا الدالة من طايفة بصحبتهم وكان
واملشايخ، النقيب عمر والسيد واملماليك الكشاف خلفهم ومن الهوارة من طايفة خلفهم
النقاقري وخلفهم والخدم، واألتباع الطوايف وخلفهم الباشا ابن وبجانبه بك شاهني ثم

الشافعي. اإلمام رضيح وزاروا القرافة جهة ناحية إىل فساروا
وانفصل الديوان، رساية إىل العزب باب من وطلعوا القلعة إىل وساروا ركبوا ثم
الباشا عليه فخلع عليه، بك شاهني وسلم الباشا وقابلوا دورهم، إىل ونزلوا املشايخ عنهم
عليه وعزم برسوجها خيوًال له وقدم وتعابي، مجوهًرا وخنجًرا وسيًفا مثمنة سمور فروة

عنده. وتغدَّى معه فركب رسايته إىل صحبته يتوجه أن له فأذن الباشا ابن
عليه، وسلم أيًضا فقابله باشا حسن عند وذهب القلعة من ونزال بصحبته ركب ثم
أخت ابن باشا طاهر عند وذهبوا صحبتهما وركب خيوًال له وقدم أيًضا عليه وخلع
مخيمه إىل وذهب الجيزة إىل عايًدا ركب ثم تقادم له وقدم أيًضا، عليه فسلم الباشا
إىل وأجنادهم كشافهم وتردد القرص عمارة تمم حتى باملخيم مقيًما واستمر بشربامنت،
رواتب الباشا قطع وفيه مخيمهم، إىل ويرجعون والليلتني الليلة فيبيتون باملدينة، بيوتهم

بالدهم. إىل بالسفر وأمروا الدالة من طوايف
الجيزة. بحري إىل وخيامهم بعرضيهم األلفية انتقل الجمعة يوم ويف

ونعمان بك أحمد وهم: األلفية، صناجق من أربعة وصل عرشه تاني السبت يوم ويف
سيوًفا وقلدهم فراوي الباشا عليهم وخلع القلعة إىل فطلعوا بك، ومراد بك وحسن بك
ذهبوا ثم خلًعا، أيًضا عليه وخلع عليه فسلموا باشا حسن إىل نزلوا ثم تقادم، لهم وقدم
التي البيوت إىل ذهبوا ثم النهار، أواخر إىل عنده فأقاموا السلحدار، أغا صالح بيت إىل

الجيزة. إىل الصباح يف وذهبوا فباتوا حريمهم بها
هانم عديلة عىل األلفي بك ألحمد وعقدوا وليمة عملت عرشه خامس التالت يوم ويف
بوكالته كتخدا محمد عنه وقبل السادات شيخ العقد يف والوكيل الكبري، بك إبراهيم بنت

ريال. آالف ثمانية وقدره عنده من الباشا الصداق ودفع بك، أحمد عن
إىل الصابونجي كاشف وعيل كتخدا ومحمد بك نعمان إرسال عىل اتفقوا وفيه

الصلح. إلجراء الكبري بك إبراهيم
فامتنعت بك، نعمان عىل بك إبراهيم ابنة هانم زينب عقد إجراء أرادوا أيًضا وفيه
أمره، أخالف وال فليستأذنه إليه مسافر هو وها أبي إذن عن إال ذلك يكون ال وقالت:
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املعروف املقتول بك حسني زوجة عىل لنفسه يعقد أن بك شاهني وأراد ذلك. إىل فأجيبت
أزوجك أن أريد إني فقال: الباشا فاستأذن السفطي، ابنة وهي خشداشه وهو بالوشاش،
فإن قولة، بلدي من بحضورها أرسلت قريب عن واصلة وهي صهري وتكون ابنتي

إياها. وزوجتك رسية لك جهزت حضورها تأخر
شاهني واستدعى النشاب مرضب إىل وذهب القلعة، من الباشا نزل األربع يوم ويف
طلع ثم والسيوف، بالرماح ولعبوا وتسابقوا وترامحوا ميدانًا معه وعمل الجيزة، من بك
بك نعمان مع نزل ثم الظهر، بعد إىل الباشا عند بك شاهني واستمر القلعة إىل الجميع
فباتا القلعة إىل فطلعا الباشا إليهما أرسل ثم املغرب، قبيل إىل فمكثا هانم عديلة بيت إىل

الشاعر: قال الجيزة، إىل وعديا الصباح يف ونزال عنده

ال��ل��ب��ي��ب ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��س��ف��ه��اءَ تُ��ض��ح��ك أم��ور

هللا عبد وتقلد بك، أحمد عن عوًضا دمياط إمارة رسششمه أغا حسن تقلد وفيه
أغا. عزيز عن عوًضا املنصورة إمارة الدرنديل كاشف

التقرير أحدها يتضمن مرسومات ومعه قابجي وصل عرشينه تالت األربع يوم ويف
عن بالعفو وآخر إبراهيم، ولده باسم بالدفرتدارية وآخر مرص، والية عىل باشا عيل ملحمد
التشهيل يف بالتأكيد وآخر إسكندرية، ثغر من اإلنكليز إخراجهم عن جزا العسكر جميع
والتجار، بالرعية والوصية الحرمني، واستخالص بالحجاز الخوارج ملحاربة والسفر
إىل وطلع الخميس، يوم صبح يف موكب يف فأركبوه وشلنجات، خلع أيًضا وصحبته
بك وشاهني العسكر وكبار واملشايخ الباشا بحرضة املذكورة املراسيم وقريت القلعة

وشنًكا. مدافع ورضبوا األلفية، وخشداشينه
مبارشي من طايفة وصحبته القليوبية طريق عىل الباشا ابن بك إبراهيم سافر وفيه
وكتبة الروزنامة، أفندية من وأفندية — كبريهم وهو — الطويل جرجس وفيهم األقباط،
النوازل بالقرى فأنزلوا والرشاقي، النيل ماء من رويت التي األطيان عىل للكشف مسلمني
نصف وخمسني أربعماية النيل رواه فدان كل عىل وقرروا الطرقات، وحق الكلف من
من ذلك إىل يضاف وما والرباني واملضاف للملتزم ما خالف وذلك للديوان، تقبض فضة

املتكررة. والكلف الطرق حق
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(١٢٢٢ (سنة األربع بيوم القعدة ذي شهر واستهل

أصل من منهم يوخذ ما لهم ويحسب أكياس، ُسلف الناس مساتري عىل فرضوا وفيه
غالبهم فتغيب بطلبها العساكر وعينوا املستقبل، يف املغارم من حصصهم عىل يتقرر ما
الجاه، ذوي إىل منهم الكثري والتجا املال من أكياسهم وخلو بأيديهم، ما لعدم وتوارى

غمتهم. وكشفوا فيهم شفعوا حتى أعتابهم والزموا
بك ياسني مع تحاربوا املرصيني األمرا بأن القبلية الجهة من الخرب ورد عارشه ويف

ومتاعه. حملته ونهبوا املنية إىل فدخل وهزموه الباشا أمر عن وذلك املنية، بناحية
وأمريها قبيل جهة إىل عساكر وعينت مرص إىل بك ياسني أبو حرض ذلك أثر ويف

آخرين. يف األلفي بك سليمان وتقدمهم الخازندار بونابارته
األشقر تابع بك عمر وفيهم بحري، ناحية إىل عساكر عدة أيًضا تعني عرشينه ويف
ذلك وسبب السفر؛ عن بك عمر تعوق ثم إسكندرية، إىل وآخرين رشيد ملحافطة املرصيل
البحر إىل الفرنسيس عمارة بخروج وأخرب إسكندرية، ثغر إىل إنكليزي قايف ورد أنه
البطروش حرض الخرب هذا ورد فلما مالطة، وكذلك عليها استولوا وربما بسيسيليه

وعياله. بأهله مرص إىل برشيد املقيم اإلنكليز قنصل
أسوار لعمارة األشغال وأرباب والنجارين، البنايني من كبرية عدة جمعوا أواخره ويف

والسواحل. قري وأبي إسكندرية وقالع

(١٢٢٢ (سنة الجمعة بيوم الحجة ذي شهر واستهل

خرج بفناها، ونزل املنية إىل وصل ملا األلفي بك سليمان بأن الخرب ورد عرشه تاني يف
بك ياسني وانهزم عظيمة وقعة بينهما فوقع وعربانه، وعساكره بمجموعه بك ياسني إليه
كمني من فأصيب خلفه، الخندق وعدى قلة يف بك سليمان فتبعه املنية، إىل هاربًا ووىل
وشتت وأثقاله وِجماله بك ياسني متاع جميع نهب أن بعد ميتًا ووقع الخندق بداخل

املنية. بداخل منهم بقي وما وعربانه، وعساكره هو وانحرص جموعه
أظهر الباشا عىل بذلك الخرب ورد فلما الشهر، سادس األربع يوم الواقعة وكانت
ويف بالجيزة خشداشينه عليه العزا وأقام موته، عىل وتأسف بك سليمان عىل اغتم أنه
يخاطر بك سليمان أن وكيف وإقدامهم، املرصيني جراة عىل يلوم الباشا وطفق بيوتهم،
إنه له: وأقول أحذره إليه أرسلت أنا ويقول: الخندق، داخل من بنفسه ويلقي بنفسه
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أبى فإن املراسيم، من بيده ما عىل ويطلعه بك ياسني ويرسل الخازندار بونابارته ينتظر
ملعرفتهم األتراك عسكر وتتقدم حربه، عىل يجتمعون ذلك فعند ضمنها يف ما وخالف
لكبري ينبغي وأيًضا بنفسه، وأغرى له قلت ملا يستمع فلم األبنية، محارصة عىل وصربهم
قلوب تنكرس وبمصابه الريس، املدير عن عبارة الكبري فإن عسكره، عن التأخر الجيش

املهالك. يف بأنفسهم يلقون ذلك بخالف القوم وهوال قومه،
حالتهم عىل مجتمعون وأنهم كبريهم، بموت يخربون بك سليمان جماعة أرسل وملا
مكانه، ريًسا الباشا يقيمه من منتظرون وأنهم املنية، عىل ومحطتهم بعرضهم ومقيمون
من خشداشينه من يختار أن منه ويلتمس يعزيه، بك شاهني إىل الباشا أرسل ذلك فعند
من أحد يرَض فلم خشداشينه مع بك شاهني فتشاور بك، سليمان إمارة الباشا يقلده
وأرسلوه يحيى يسمى املماليك من شخص عىل اختيارهم وقع ثم ذلك، يتقلد أن الكبار
الجيزة. بر إىل وعدى أشغاله قضا يف فأخذ املنية، إىل بالسفر وأمره عليه فخلع الباشا، إىل
وياسني الواقعة بعد املنية إىل وصل الخازندار بونابارته بأن الخرب ورد منتصفه ويف
التي واملراسيم املكاتبات عىل وأطلعه الطاعة إىل يستدعيه إليه فأرسل بها، محصور بك
أبي إْن ضمنها ويف املرصية، والغايبني الحارضين ولألمرا له خطابًا الباشا من بيده
واألمرا بونابارته فإن وعصيانه عناده عىل واستمر الطاعة، يف الدخول عن بك ياسني

يحاربونه. املرصية
منه استوثق أن بعد عنده وحرض بونابارته، حكم عىل بك ياسني نزل ذلك فعند
أن بعد باملنية املحصورون العربان وخرجت مرص، إىل بذلك األخبار ووصلت باألمان
املنية بونابارته واستلم أماكنهم، إىل وذهبوا طريًقا لهم وفتحوا أنفسهم، عىل صالحوا

مرص. إىل وحرض عنها وارتحل يومني بها فأقام
وطلع صبحها يف وركب بوالق، ثغر إىل بك ياسني حرض عرشه تاسع التالت ليلة ويف
وغريهما، قوج وصالح األرنؤدي بك عمر له فتعصب قتله وأراد الباشا فعوقه القلعة، إىل
الداخلة باألبواب وأوقفهم وجنده عساكره الباشا رتب وقد الجمعة، يوم يف وطلعوا
بمرص، يقيم وأن أمره يف الباشا مع أغا وصالح بك عمر وتكلم يديه، وبني والخارجة
يََسع فلم يكون، يش أي وأنظر أقتله والساعة بمرص يقيم أن يمكن ال الباشا: فقال
ونزلوا كيًسا بأربعني عليه وأنعم فروة، عليه وخلع أحرضه ثم االمتثال إال له املتعصبني
محافظون. ومعه قربص إىل ليذهب دمياط إىل وسافر بوالق، إىل الظهر بعد بصحبته
السنة. وانقضت مرص إىل املنية من الخازندار بونابارته حرض األحد يوم ويف
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ذكر له ممن فيها مات من وأما

عيل بن أحمد الشيخ القانع الورع والصالحني والُفضال الُعلما بقية العالمة الشيخ فمات
ببلدة ولد الرضير، الشافعي الدهبي الربماوي الدين عالء بن الرحمن عبد بن محمد بن
ثم املعارصي، الشيخ عىل واملتون القرآن وحفظ بها ونشا ١١٣٨ سنة باملنوفية برما
الشيخ عىل الحديث يف وتخرج بالصليبة، الشيخونية باملدرسة فجاور مرص إىل انتقل
عيل والشيخ فهرس، محمد كالشيخ األزهر مشايخ دروس وحرض الربماوي، أحمد
املدابغي، والشيخ امللوي، والشيخ الزيات، سليمان والشيخ الدفري، والشيخ قايتباي،
الزيات، الكريم وعبد يوسف، الشيخ وأخيه الحفني محمد والشيخ الغنيمي، والشيخ
أحمد والشيخ الشنواني، عمر والشيخ النفراوي، سالم والشيخ الطحالوي، عمر والشيخ
الطلبة وأفاد الدروس وأقرأ الصعيدي، عيل والشيخ البسويس، سليمان والشيخ رزة،

اإلقرا. والزم
يتداخل وال الدنيا عىل يزاحم ال له، قسم بما راضيًا قانًعا الناس عن منجمًعا وكان
فأصابه بصريًا، ُولد أنه مصطفى الشيخ الفاضل العالمة ولده وأخربني أمورها، يف
يف فقال له ودعا الدهبي صالح الشيخ أبيه عم فأخذه صغره، يف برصه فطمس الجدري

دعاه. هللا فاستجاب بصريته، نور برصه أعميت كما اللهم دعاه:
يف ويذهب خادم غري من ويركب قايد، غري من وحده ويميش اإلدراك قوي وكان
يصيبه عساه عما ويتنحى الطريق، يخطي وال األزهر إىل ويأتي البعيدة، املسافة حواجه
برص، ذي من أقوى طريقه يف معرتض يش أو عليه مقبل حمار أو جمل أو راكب من

القايل: قال كما التعجب شدة مع ذلك يف املثل به يُرضب فكان

وال��ب��ال ال��ع��م��ى ه��و ف��ه��ذا ـ��ب ال��ق��ل��ـ ع��م��ى م��ث��َل ال��ع��ي��ون ع��م��ى م��ا
ال��ش��ق��ا ف��ه��و ال��ق��ل��وب وع��م��ى ع��ي��ن ت��غ��م��ي��ُض ال��ع��ي��ون ف��ع��م��ى

القرآن وتالوة به، والعمل بالعلم واالشتغال االنجماع من حالته عىل مالزًما يزل ولم
األول ربيع عرش حادي التالت يوم َ تُُويفِّ أن إىل القرآن ليلة كل يقرا فكان الليل، وقيام
وُدفن طولون، ابن بجامع عليه وُصيلِّ سنة، وتمانون أربع العمر من وله السنة، هذه من
الربماوي الشيخ بجانب — عنها هللا ريض — سكينة بالسيدة املعروف املشهد بجوار

وقته. عىل وأعانه مصطفى الشيخ ولده يف وبارك هللا رحمه
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بنت ابن يوسف بن محمد الشيخ والفضايل الكماالت حاوي الفاضل العمدة ومات
وتخلق جده ِحجر يف وتربى ١١٦٣ سنة ُولد الشافعي، الحفناوي سالم بن محمد الشيخ
يوسف الشيخ جده وأخي جده دروس وحرض واملتون، واأللفية القرآن وحفظ بأخالقه،
والشيخ الدردير، أحمد والشيخ العدوي، عيل كالشيخ الوقت أشياخ وحرض الحفناوي،
الخلوتية طريق وأخذ وأنجب وتمهر وغريهم، الرباوي عيىس والشيخ األجهوري، عطية

األسما. ولقنه جده، عن
طريقة أحسن عىل صغره من ونشا باألزهر، محله يف الدروس ألقى جده َ تُُويفِّ وملا
بيت وفتح بالعلم، االشتغال والزم الدنيوية، األمور سفاسف عن وتباعد نفس، وعفة
والتبسط األخالق تهذيب مع النفس عظيم وكان كعادته، الذكر ميعاد به وعمل جده
وشعر وحواٍش تعليقات بعض وله باملروة، يخل ما تجنبه مع واملمازحة، اإلخوان مع

مناسب.
وُصيلِّ السنة، من األول ربيع شهر رابع السبت يوم َ تُُويفِّ أن إىل حالته عىل يزل ولم
يخلف ولم املجاورين، بمقربة واحدة تربة يف جده مع وُدفن حافل مشهد يف باألزهر عليه

هللا. رحمه — ذكوًرا
النحوي الفقية الشافعي الحصايف محمد املجيد والنحرير املفيد العالمة الشيخ ومات
الطلبة وأفاد باألزهر، العلوم ودرس األوىل الطبقة أشياخ وحرض العلوم تلقى الفريض،
وهي الدنيا، عن منعزًال الخمول زوايا يف منعكًفا عمره طول وعاش املفيدة، الكتب وقرأ
وال وليمة، يف يُدعى ال مواله، له يرسه بما قانًعا له، هللا قسم بما راضيًا عنه، منعزلة
عرش تالت االتنني يوم َ تُُويفِّ حتى حالته عىل يزل ولم الدنيا، أمور من يش عىل ينهمك

السنة. من شوال
باملنوفية، حشاد كفر أهايل من املالكي الفتاح عبد محمد الشيخ املفضل العمدة ومات
الشيخ دروس والزم الوقت أشياخ عىل وحرض باألزهر، فجاور صغريًا بلده من قدم
وأنجب املعقوالت يف وتمهر املالكية، ُعلما من غريه وعىل عليه وتفقه تخرج وبه األمري،
إليه ويرجعون ويُفتي، يفيد بها وأقام بلده إىل سافر ثم واستحضار. َمَلَكة له وصارت
ذكره فاشتُهر هدية، وال جعالة أحد من يقبل وال بينهم فيقيض ودعاويهم، قضاياهم يف
جعالة وال رشوة يأخذ وال بالحق إال يقيض ال وأنه والعفة، الصالح فيه واعتقدوا باإلقليم،
البلدان قضاة من قاٍض قىض إذا فكان وأوامره لقضاياه فامتثلوا الحق، يف يجابي وال
موافًقا صحيًحا القضاء رأى فإن دعواهما، عليه وأعادوا املرتجم إىل رجعا خصمني بني
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الشيخ قضاه ملا ويذعن أبًدا ذلك بعد يمانع وال اآلخر الخصم وامتثل أمضاه، للرشع
اآلخر. الخصم فيمتثل خالفه الحق بأن أخربهم وإال دنيوي، لغرض ال أنه لعلمه

إىل األمري الشيخ ابن فذهب بطندتا، املعتاد املولد كان حتى حالته عىل يزل ولم
هو التي الجهة فانهدمت فيها نازل هو التي الدار يف ونزل شيخه، ابن لزيارة فأتى هناك
العسكروت، قرية أهايل من أنفار تالتة ومعه مردوًما شهيًدا فمات عليه وسقطت بها،

هللا. رحمه — مثله بعد يخلف ولم الحجة، شهر أوايل يف وذلك
مجي بعد مرص إىل قدم الحبيش، العثماني السعادة دار أغا سعيد األمري ومات
رشيف به نزل كان الذي البيت يف الجماميز بدرب ونزل أهبة، يف الوزير باشا يوسف
وغريها، الحرمني أوقاف جهات عىل التفتيش باب وفتح منه، انتقاله بعد الدفرتدار أفندي
بطلب عليهم والتعنت الناس ملقارفة وجلسوا األوقاف، كتبة إليه وحرض الناس وأخاف
األمر إليه ينهون ثم املصالحات منهم ويأخذون املذكور، باألغا عليهم ويهولون السندات،
فطرد لذلك تنبه ثم الباقي، ألنفسهم ويأخذون جزءًا ويعطونه أغراضهم، حسب عىل
تعمل الريسا يف معدوًدا عاقًال ريًسا وكان الناس. مع وتساهل الباقني، عىل وشدد غالبهم
مواضعه يف ذلك ذكر تقدم كما — والوقايع األمور مهمات يف واالجتماعات الدواوين عنده

صفر. شهر رابع االتنني يوم يف ومات شهوًرا الرئة بذات تمرض إنه ثم —
بك، مراد موت بعد تأمروا الذين األُمرا من وهو املرادي، بك سليمان األمري ومات
أراد إذا كان أنه بذلك تسميته وسبب الياء؛ بتشديد «ريَّحه» ب ويعرف غشوًما ظامًلا وكان
أسيوط واقعة يف ومات ويقتله. فيأخذه وريحه خذه أعوانه: ألحد يقول ظلًما إنسان قتل
يف أصبعه يف الذي بخاتمه قتله وعرفوا ذراعه وقطع دماغه املدفع جلة أخذت األخرية،

املقطوع. ذراعه
وغري الخندق عند باملنية بك ياسني واقعة يف ُقتل الذي األلفي بك سليمان ومات

أعلم. وهللا هؤالء،
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طريق عىل السفر إىل بك بيانجي املسمى القابجي برز فيه األحد يوم املحرم أول فكان
للبالد العساكر بخروج باألوامر حرض كان القابجي وهذا لوداعه، الباشا وخرج الرب،
والحث التأكيد بها حرض التي مراسيمه ويف الوهابية، أيدي من البالد وخالص الحجازية
بالعجلة، يتم ال األمر هذا أن ويعرِّفه األمر بإنفاذ ويَعده يخادعه الباشا يزل فلم ذلك، عىل

االستعدادات. من ذلك وغري القلزم يف مراكب وإنشا كبري استعداد إىل ويحتاج
وقال واملشايخ، عمر والسيد غايل واملعلم الدفرتدار فيه جمع ديوانًا الباشا وعمل
وردت وقد بها: أحكامهم ومشوا الوهابيون عليها استوىل الحرمني أن يخفاكم ال لهم:
عن وطردهم وجالهم ومحاربتهم إليهم للخروج املرة بعد املرة السلطانية األوامر علينا
عن التأخري يف سببًا كانت التي والوقايع الحوادث عنكم تخفى وال الرشيفني، الحرمني
عىل والحث بالتأكيد باشا قابجي وحرض الهدو، حصل واآلن األوامر، امتثال يف املبادرة
أربعة فبلغت الوقت هذه يف الالزمة املصاريف حسبنا وقد وسفرهم، العساكر خروج
ذلك وشاع واضطراب، ارتباك فحصل تحصيلها. يف رأيكم فأعِملوا كيس، ألف وعرشين
معه القابجي ذلك ليصحبه عرضحال كتابة عىل اتفقوا ثم الوسواس، بهم وزاد الناس يف

نمقوها. بصورة
الصابونجي كشاف وعيل املحرمجي، بك وسليم بك، مرزوق حرض سادسه ويف
فروتني، واملحرمجي بك مرزوق عىل وخلع الباشا، وقابلوا القلعة، إىل فطلعوا املرسل،
وذكروا القبليني، األمرا رسايل وبلغوا ونزلوا وطلعوا ترددوا ثم دورهما، إىل ونزال
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عدة واملصالحة الصلح تقرير يف واالتفاق عليهم الباشا ورشوط ورشوطهم مطالبهم
أيام.

منازلهم إىل يرجعوا وأن أنفسهم عىل وصالحوا والجهنة، الهنادي عرب حرض وفيه
واإلفساد، الفساد منهم وحصل اإلقليم عىل تغلبوا وكانوا عيل، أوالد ويطردوا بالبحرية
يبَق ولم وخشداشينه بك شاهني معهم وسافر األلفي، بك شاهني بيد مصالحتهم وكانت
ابن الحوش إىل عيل أوالد وارتحل دمنهور ناحية إىل وذهبوا بك، نعمان سوى بالجيزة

املحرم. أواخر وذلك عيىس،
فيها وُقتل عظيمة، مقتلة بينهم ووقع وحاربوهم، معه بمن ركب بك شاهني إن ثم
وقتل مماليك، ستة ونحو وآخر، كاشف عثمان وهم األلفية، األجناد كبار من شخصان
األربعني، نحو منهم وأرسوا العرب، هزيمة عن الحرب وانكشف العرب من كثرية جملة
قبيل ناحية إىل وذهبوا وتشتتوا وتفرقوا وِجمال، أغنام من كثرية غنايم منهم وغنموا

صفر. شهر يف وذلك والفيوم،

(١٢٢٣ (سنة أول ربيع شهر واستهل

األلفية. وباقي بك شاهني حرض عارشه يف
بك سليم عىل الباشا فخلع املرادي، بك شاهني بموت الخرب ورد عرشينه ويف

قبيل. إىل وسافر بك شاهني عن عوًضا املرادية عىل وريًسا كبريًا وجعله املحرمجي،
كانوا الذين اإلنكليز مع مسافًرا وكان غيبته، من األلفي بك أمني حرض أيًضا وفيه
صلح بلغه حتى غايبًا يزل فلم حصل، ما لهم وحصل ورشيد إسكندرية إىل حرضوا
واللوازم، والخيول املالقاة له فأرسلوا ردته، عىل وطلع فرجع الباشا، مع خشداشينه

املذكور. التاريخ يف وحرض
سبع له وفرش ونظمتها، الباشا زوجة انتقتها رسية بك شاهني الباشا ج زوَّ وفيه
واللوازم واألقمشة الشوار بتجهيز وتقيد املنجدين، لذلك وجمعوا الجيزة، بقرص مجالس
بدرب املشهدي بيت وسكن أخرى رسية بك نعمان ج زوَّ وكذلك حسن، محمود الخواجا
بجارية بك عمر تزوج وكذلك الباشا، طرف عىل وفرشت الدار له عمرت أن بعد الدليل،
عيل أيًضا وتزوج مالها من نفيًسا جهاًزا وجهزتها املرادية، نفيسة الست جواري من

أستاذه. بزوجة األلفي الكبري كاشف
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(١٢٢٣ (سنة األوىل جمادى شهر

الباشا وقلد القبايل، املرصيني األمرا وبني بينه الصلح أمر تقرير بعد بك مرزوق سافر فيه
والغالل املال إرسال عليه ورشط الخلعة وألبسه الصعيد، وإمارة جرجا والية بك مرزوق
السواحل إىل ووصل واملتسببون، السفار وسافرت الناس اطمأنت ذلك فعند املريية،

القبلية. الجهة من تُجلب التي واألشيا الغالل مراكب

(١٢٢٣ (سنة الثانية جمادى شهر واستهل

«كردي يسمى الذي كبريهم وعزل وأخرجهم، األغراب الدالة مرتب الباشا قطع فيه
الدالتية طايفة عىل كبريًا وجعله أقاربه من بك مصطفى ذلك وقلد ببوالق، الساكن بوايل»
كردي وسافر دالتية، وجعلهم طراطري ألبسهم األتراك من طايفة إليه وضم الباقني،

الدالة. من كبرية عدة صحبته وخرج الشهر، منتصف يف لبالده بوايل
تعصبت الينكجرية من طايفة أن وذلك إسالمبول، من األخبار وردت أواخره ويف
النظام وأبطلوا مصطفى، السلطان مكانه وأجلسوا وعزلوه، سليم السلطان عىل وقامت
وقطعوهم وغريهم، الدولة ودفرتدار الدولة، وكتخدا الجديد، النظام دفرتدار وقتلوا الجيد
عليهم واستدلوا النصارى، بيوت يف حتى أماكن يف واختفوا تغيبوا، أن بعد ميدان آت يف
ميدان آت إىل منكرة صورة عىل ه املرتفِّ منهم األمري يستحبون فكانوا واحد؛ بعد واحًدا
مصطفى السلطان سلطنة عىل الحال وسكن الطريق، يف قطعوه وبعضهم فيقتلونه،
يستنجد أرسل الينكجرية بحركة أحس عندما سليم السلطان وكان الحميد، عبد بن
عىل املتعني العريض بمخيم بالروميل برشق وكان البريقدار، باشا مصطفى ويستدعي

املسكوب. حرب
وقتلوا العريض، الفتنة الينكجرية أيًضا فأقام بالعريض من إىل الواقعة خرب ووصل
مراسلة وصله وقد املذكور، باشا مصطفى عند وخالفه الريس وهرب العريض أغات
فركب الينكجرية، عىل سليم السلطان بنرصة القيام عىل همته فحركوا سليم، السلطان
وسطها من وعسكره بجمعه وشق إسالمبول، إىل وحرض وافرة عدة يف العريض من
أن إىل حرقه أو كرسه فأراد مغلوًقا فوجده الرساية، باب إىل وصل حتى كبكبة يف
السلطان أرسل ذلك فعند سليم، السلطان وطلب الرساية داخل إىل وعرب بالعنف، فتحوه
هو الذي املكان يف سليم السلطان عىل فدخلوا خاصته، من جماعة املتويل مصطفى
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باشا مصطفى إىل ميتًا وأحرضوه مات، حتى والسكاكني بالخناجر وقتلوه به مختٍف
وتأسف. بكى ميتًا رآه فلما تطلبه، الذي سليم السلطان هو ها له: قالوا البريقدار،

وأجلسه الحميد، عبد ابن أخاه محموًدا وأحرض مصطفى السلطان عزل إنه ثم
السنة من الثانية جمادى خامس الخميس يوم ذلك وكان باسمه، ونودي امللك تخت عىل
ألنه سنة؛ وخمسون إحدى وعمره سليم السلطان ومات سنة، وعرشون تالت وعمره
األخبار هذه وردت فلما شهًرا، تنقص سنة العرشين نحو واليته ومدة ١١٧٢ سنة ُولد
عرشينه، سادس الجمعة يوم الخطبا بعض خطب والسفار، التجار مكاتبات يف وتواترت

االسم. يذكر ولم الدعا يف أطلق وبعضهم محمود السلطان باسم
لوازم فطلب وإسكندرية ورشيد دمياط جهة إىل السفر عىل الباشا عزم قوي وفيه
املقيايس الرداد ابن ويطلب بالوفا يستعجل وطفق الخليج قطع بعد بسفره ووعد السفر،
بقطعه تأمرونا فيقول: غد، بعد أو غد يف الخليج جرس اقطعوا ويقول: الوفا، عن ويسأله

بأيدينا. الوفا ليس ويقول: ال، فيقول: الوفا، قبل
نحو النيل نقص القبطي مرسى عرش وخامس عرشينه سابع السبت كان فلما
فضج القايم، الحجر تحت الخليج فم عند الذي الراقد الحجر وانكشف أصابع، خمسة
شحة بسبب الخاليق وانزعجت والسواحل، والعرصات الرقع من الغالل ورفعوا الناس

أهله. وجال الريف وخراب املظالم وتنوع الزرع، وهيفان املايض العام يف النيل
الفقرا وأمروا استسقا اعملوا لهم: فقال الباشا عند املشايخ اليوم ذلك يف واجتمع
ينبغي الرشقاوي: الشيخ له فقال هللا، وادعوا الصحرا إىل بالخروج واألطفال والضعفا
فإني مني، أظلم وأنتم وحدي بظالم لست أنا فقال: الظلم، وترفعوا بالناس ترفقوا أن
وعندي الفالحني من تأخذونها وأنتم لكم، إكراًما واملغارم الفرض حصتكم عن رفعت
عن أفحص أني بد وال كيس، األلفني يبلغ الحصص من أيديكم تحت ما فيه محرر دفرت
له: فقالوا عنه، الحصة أرفع فالحينه من املرفوعة الفرضة يأخذ وجدته من وكل ذلك،

ذلك. لك
لكونه العاص؛ بن عمرو بجامع صبحها يف والسقيا الخروج عىل اتفقوا ثم
ويستغفرونه هللا ويدعون االستسقا، صالة به يصلون الصالح والسلف الصحابة محل
وغريهم األزهر وأهل واملشايخ عمر السيد ركب وبالجملة النيل، زيادة يف إليه ويترضعون
صبحها كان فلما القديمة، بمرص املذكور الجامع إىل وذهبوا كثري عالم واجتمع واألطفال،
ودعا االستسقا صىل أن بعد وخطب املنرب عىل املوىل جاد الشيخ صعد الجمع وتكامل
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السيد وبات الظهر، صالة بعد الناس ورجع رداءه وحول دعاه عىل الناس ن وأمَّ هللا،
باملاء. الراقد الحجر واسترت الزيادة محل إىل املاء رجع الليلة تلك ويف هناك، عمر

أيًضا، النصارى بإحضار الناس بعض وأشار أيًضا، خرجوا االتنني يوم ويف
من ناحية يف وجلسوا األقباط، الكتبة من يصحبه ومن غايل املعلم وحرض فحرضوا

أيًضا. الجمع وانفض الدخان يرشبون املسجد
وطفق الناس، وفرح بالوفا ونودي املاء، زاد التالت ليلة هي التي الليلة تلك ويف

بخروجنا. إال تحصل لم الزيادة إن يقولون: النصارى
الشنك وُعِمل بالوفا وناَدْوا الحمر، بالرايات املنادون طاف األربع ليلة كانت فلما

العادة. عىل الليلة تلك والوقدة
يف املاء وجرى السد وكرسوا الناس واجتمع والقايض، الباشا حرض صبحها ويف
مدة من فيه املرتاكمة األتربة من تنظيفه وعدم الخليج أرض لعلو ضعيًفا جريانًا الخليج

القبطي. مرسى عرش وتاسع رجب شهر غرة األربع يوم ذلك وكان سنني،

(١٢٢٣ (سنة األربع بيوم رجب شهر واستهل

الرجائي أفندي خليل أخو وهو أفندي، راغب بوالق إىل وصل الخميس يوم تانيه يف
عبد بن محمود السلطان باسم الخطبة بإجراء مرسوم يده وعىل املقتول، الدفرتدار
يف أيام تالت وشنًكا بالقلعة مدافع ورضبوا بالغورية السباعي ابن ببيت وأنزلوه الحميد،
جميع يف له والدعا محمود السلطان باسم صبحها يف الخطبا وخطب الخمسة، األوقات

املساجد.
وأرسل املراكب يف ونزل بحري، إىل باشا عيل محمد سافر خامسه األحد ليلة ويف
وأخلوا عرش، خمسة صنف كل من البالد عىل والكلف اإلقامات بتشهيل بأيام نزوله قبل
وفرض وإسكندرية، واملحلة ورشيد ودمياط املنصورة مثل البنادر بيوت معه وملن له
عىل املايض، العام يف ابتدعوها كانوا التي القراريط حكم عىل البالد عىل واملغارم الفرض

الذخرية. كلفة وسماها فضة، نصف وسبعماية آالف سبعة قرياط كل
من كثري عىل استوىل الخراب أن الروزنامجي إليه فكتب لذلك دفرت بكتابة وأمر
بدفرت العمار بتحرير يأمر املنصورة من فأرسل الرتتيب، هذا تحصيل يمكن فال البالد،
بعض بها بالًدا فيها أدخل ذلك الروزنامجي فعل فلما آخر، بدفرت والخراب مستقل
ذلك بتوزيع أمر إليه وصلت فلما لنفسه، هو ما وفيها الفرضة، من لتخلص الرمق
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بكتابة الروزنامجي وأمر بلدة، وستون ماية وعدتها وأغراضه وأتباعه أوالده عىل الخراب
خيانته، فتظهر ذلك يتالقى أن الروزنامجي يمكن فلم له، عينها التي باألسما تقاسيطها

أصحابها. عن وارتفعت ووزعت
من املريي وطلبوا خراجها وتعطل الخراب عمها ملا البحرية، بإقليم حصل وكذلك
أتباعه عىل الباشا وفرقها عنهم فرفعوها الخراب، بعموم واعتذروا فتظلموا امللتزمني

عليها. واستولوا
بسكناها. وأمروهم األَُخر البالد من واملنسحبة الشاردة الفالحني وطلبوا

الصنايع أرباب البلد أوالد يتتبعون صاروا أنهم وهو نغمات، الطنبور يف وزادوا
منهم الشخص فيكون وأعوانهم، أتباعهم بإغرا وذلك بالقرى، قديمة نسبة لهم الذين
مخدومهم، إىل يطلبونه به محيطون واألعوان إال يشعر فما وصناعته حانوته يف جالًسا
فيقول: ذنبًا له يعرف ال وهو الحبس، إىل وأدخلوه بالقهر سحبوه تلكأ أو امتنع فإن
طني له: فيقولون الطني؟ يكون يش وأي فيقول: الطني، مال عليك له: فيقال ذنبي؟ وما
البلد أعرف وال ذلك أعرف ال فيقول: وكذا، كذا وقدره تدفعه لم سنني مدة من فالحتك
املنياوي أو الشرباوي فالنًا ألست له: فيقال جدي، وال أبي وال أنا ال عمري يف رأيتها وال
منه يُقبل فال جدي، أو خايل أو عمي من إيلَّ رست قديمة النسبة هذه لهم: فيقول مثًال؟
ذلك وقع وقد عليه، يصالح شافًعا يجد أو به ألزموه ما يدفع حتى ويُرضب ويُحبس

وغريهم. الحرير وصناع والتجار املتسببني من لكثري
وأخذ أكياًسا، أهلها عىل وفرض دمياط، إىل وصل حتى سريه يف الباشا يزل ولم
فرضه ما وقبض املحلة، إىل الرب يف وركب سمنود إىل رجع ثم وتقادم، هدايا حكامها من
والعقاب، الحبس بعد عنها عجزوا أكياس سبعة نقصت كيًسا خمسون وهو عليها
الزردخانات مثل: املحالوية األقمشة خالف حصانًا وأربعني جمًال ستني حاكمها له وقدم
من بها بقي من صناعة واألمتعة الثياب أنواع من باملحلة يصنع وما الحرير، واملقاطع

الصناع.
بها استقر وملا وإسكندرية، رشيد إىل وذهب منوف بحر إىل ورجع عنها ارتحل ثم
الهندية، واألقمشة البن من قناطري عدة فطلب مرص إىل وأرسل الدولة، إىل هدية عبى
أفندي إبراهيم صحبة الهدية وأرسل األرز، بالد من أُخذت أبيض أرز أردب وسبعماية
الوزير البريقدار باشا مصطفى طرف من قابجي بإسكندرية وهو إليه وحرض املهردار،

بينهما. دار ما يعلم ولم أثره عىل بالجواب ورجع برسالة،

322



(١٨٠٨م) وألف ومايتني وعرشين تالت سنة واستهلت

ساحل عىل وطلع غيبته، من باشا عيل حرضمحمد — شعبان أعني — منتصفه ويف
إىل يوم تاني يف طلع ثم باألزبكية داره إىل وذهب عرشه، خامس الخميس ليلة بوالق

مدافع. لحضوره القلعة

(١٢٢٣) الجمعة بيوم رمضان شهر واستهل

األروام. كنيسة من حريقها وظهر القدسية، القمامة بحرق األخبار وردت فيه
املماليك من طايفة ومعه األلفي، بك وعمر والدالة العسكر من عدة سافر وفيه
وشاركوا، باإلقليم نزلوا الحوادث بعد كانوا فإنهم عيل؛ أوالد عربان بسبب البحرية إىل
شاهني توسط الباشا مع األلفية اصطلح فلما والجهنة، الهنادي عليه كان ما مثل وزرعوا
النسابة، من أستاذه وبني بينهم كان ِلما وذلك قدر، عىل والجهنة الهنادي صلح يف بك
وحاربهم عيل أوالد وطرد أوًال، كانوا كما بأرضها وعمرهم البحرية إىل صحبتهم ونزل

والجهنة. الهنادي ومكن
للباشا وعملوا الدولة، أهل بعض بوساطة الباشا عيل أوالد فراسل الجيزة إىل ورجع
فحنق املال يف طمًعا فأجابهم الهنادي وإخراج للبحرية، رجوعهم عىل ريال ألف ماية
وحصلت عليهم ضيقوا كانوا أن بعد منهم ونالوا ونهبوا عيل، أوالد وحاربوا وعصوا أوليك
بحوش واجتمعوا أنفسهم، عىل قرروه الذي املال دفع من عيل أوالد وامتنع اختالفات
فظهر الهنادي، مع فحاربوهم معه ومن املذكور بك عمر الباشا إليهم فأرسل عيىس
ونحو العسكر، من وكذلك ماية من أكثر الدالة من وُقتل وهزموهم، عيل أوالد عليهم
وخالفه، بك نعمان وصحبتهم أيًضا عساكر بسفر الباشا فأمر املماليك، من عرش الخمسة

العسكر. من عدة لهم فأرسلوا الفيوم، ناحية إىل العرب من طايفة وسافرت
أقام فإنه بك أحمد خالف األلفية وباقي بك، شاهني أيًضا سافر أواخره ويف

بالجيزة.
وكان وعرشين، بمايتني الفرنسا الريال رصف يكون بأن املعاملة عىل نودي وفيه
رصفه عىل فنودي وخمسني، بمايتني واملحبوب وأربعني مايتني إىل مصارفته يف بلغ
لتحكريهم والصيارف الناس بأيدي العددية الفضة عدم من كله وذلك وأربعني، بمايتني
رصف الشخصعىل فيدور للمريي، تضم مصارفتها يف بفرط الشام تجار ليأخذها عليها
للمضطر خالفه أو الرصاف وبرصفه شديد، جهد بعد إال رصفه يجد فال الواحد القرش

تالتة. أو نصفني بنقص
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باملجردين. ولحق الشمارشجي حسن أيًضا سافر وفيه
نقيب حسني السيد عىل قبض البحرية كاشف بك محو بأن الخرب ورد أواخره ويف
إن أنه حلف أن بعد ريال ألَفي منه وأخذ وصادره ورضبه وأهانه بدمنهور، األرشاف
املبارشين النصارى عرض يف فوقع قتله، وإال ساعة وعرشين أربع مدة يف بها يأِت لم
جملة عليه وقرر التجار من رجل عىل قبض وكذلك بالحياة، تخلص حتى عنه فدفعوها
حبسه يف يزل فلم عليه قرره ما باقي عليه وبقي يده حصلته الذي فدفع املال، من كثرية
يف ابنه يكون حتى لهم يعطيها أال فحلف رمته أهله فطلب العقوبة، تحت مات حتى

مكانه. الحبس
الغربية بناحية السما غيمت رمضان عرشين سابع يف أن السماوية الحوادث ومن
دوًرا فهدمت وأصغر، وأكرب الدجاج بيض مقدار يف بَرًدا وأمطرت الكربى، واملحلة

البدري. الزرع من الدودة قتلت أنها غري أنعاًما وأصابت

(١٢٢٣ (سنة األحد بيوم شوال شهر واستهل

من عيل أوالد ارتحال بعد وذلك البحرية، ناحية من األلفي بك شاهني حرض أواخره يف
اإلقليم.

املماليك من عدة وصحبته قبيل ناحية من البواب كاشف سليمان حرض أيًضا وفيه
وسكن العزى، بسويقة طنان ببيت وأنزله عليه وخلع الباشا فقابل الكشاف، من وأربعة

املرادية. إخوانه من مطروًدا وحرض بها

(١٢٢٣ (سنة االتنني بيوم القعدة شهر واستهل

أقاربه. من شخًصا بها ونصب الرضبخانه، نظارة عن املحروقي السيد الباشا عزل فيه
من الناس يستقرضه ما عىل املناداة وأمامه الرشطة وايل نزل عرشه ثالث ويف
ال شهر كل يف قرًشا عرش ستة كيس كل عىل يكون أن عىل والزيادة بالربا العسكر
انكرس ما بسبب وذلك الرومي؛ الكيس وهو فضة، نصف ألف عرشون والكيس غري،
املكاسب وانقطاع املعاش، لضيق الربا كثرة من الناس من واملضطرين املحتاجني عىل
من يداينه من يجد فال االستدانة إىل الشخص فيضطر املكوس، وزيادة األسعار وغلو
كل يف قرًشا خمسني كيس كل عىل عليه ويحسب العسكر أحد من فيستدين البلد، أهل
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تفحش الزمن وبطول األصل، عىل الزيادة أضافوا الوفا عن املديون يد قرصت وإذا شهر،
املديون. حال لكشف األمر ويئول الزيادة

ضاق ملا والبعض ومتاعهم، أمالكهم وباعوا الناس مساتري من كثري عىل ذلك وجرى
يالقي وما العسكري من خوًفا وعياله أهله وترك هاربًا خرج شيٍّا يجد ولم الحال به
ونزل البيورلدي هذا بكتابة فأمر الباشا، إىل املديونني بعض فأعرض قتله وربما منه،
الربا عىل ينادي حيث الحكام غرايب من ذلك فعدَّ األسواق، يف به ونادى الرشطة وايل به

عقيدتهم. يف عيبًا ذلك يرون ال ألنهم مباالة؛ وال احتشام غري من األسواق يف جهاًرا
بالبحرية، كاشًفا كان الذي الكبري بك محو عىل الباشا غضب عرشينه رابع ويف
وما عابدين بحارة شنن أغا حسني بيت وهو ببيته وأنعم أمواله، وأخذ قري أبي إىل ونفاه

األورفيل. الصغري بك محو عىل واملتاع والخيام والجوار والجمال الخيل من بها

(١٢٢٣ (سنة التالت بيوم الحجة ذي شهر واستهل

يف حصل ما حصل ملا وأنه عظيمة، فتنة بوقوع إسالمبول من األخبار وصلت فيه
السلطان وقتل املذكورة، الصورة عىل البريقدار باشا مصطفى دخول من السنة منتصف
باشا مصطفى وتحكم ونفيهم وقتلهم الينكجرية وخذالن محمود، السلطان وتولية سليم
مكرهم ومكروا أمرهم فأجمعوا الحكم، تحت منهم بقي من واستمر الدولة، أمور يف
واحتقر أمرهم واستهون بذلك يكرتث فلم املذكورين، من باشا مصطفى بعضهم وحذر
قيل. كما حاله فكان الفاكهة بياعون أنهم بمعنى «مناولري» هوال يش أي وقال: جانبهم،

ال��ع��ق��ارب س��م��وم م��ن األف��اع��ي ت��م��وت ف��رب��م��ا ال��ع��دو ك��ي��د ت��ح��ت��ق��ر ف��ال

السابع ليلة السحور بعد غفلة حني عىل رسايته إىل وحرضوا تحزبوا إنهم ثم
الرساية باب فحرقوا أماكنهم، يف متفرقون وطايفته وجماعته رمضان، من والعرشين

حمية. عىل هرب من وهرب أتباعه من ُقتل من فُقتل عليه وكبسوا
والهدم الحرق بالرساية وأوقعوا يجدوه، فلم رسداب يف باشا مصطفى واختفى
الرساية باب ففتح السلطانية الرساية بجانب الوزير رساية ألن السلطان؛ وخاف والنهب،
فحرضا باشا، قبطان وكذلك بالحضور باشا قايض يستعجل وأرسل البحر، بناحية التي
حتى البلدة يف الحريق من الينكجرية وأكثر الفريقني، بني الحرب واشتد الرساية إىل

كبريًا. جانبًا منها أحرقوا
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معه وَمْن وهو البلدة، حريق عموم من وخاف هاله ذلك السلطان عاين فلما
الينكجرية كبار فراسل األمر تاليف إال يسعه فلم وليلة، يوًما بالرساية محصورون
وكذلك هاربًا باشا قايض وخرج الحريق، إطفا يف ورشعوا الحرب وأبطلوا وصالحهم

بمرص. الوزير أيام يف كان الذي أفندي رامز هللا عبد وهو باشا قبودان
الردم، تحت من ميتًا فيه اختفى الذي املكان من باشا مصطفى أخرجوا إنهم ثم
من رمته عىل وأكثروا به ومثَّلوا شجرة يف وعلقوه خارج، إىل رجليه من وسحبوه

السخرية.
مصطفى أغراضالسلطان من وكان — قايضباشا ومجي الحادثة هذه وقوع وعند
أخاه ويويل فيعزله الينكجرية عىل غلب إن باشا قايض أن السلطان فخاف — املنفصل
عيَّنوا الحال سكن ملا ثم خنًقا، مصطفى أخاه محمود السلطان فقتل السلطنة، إىل ويرده
باشا مصطفى وكان باشا، قبودان رامز أفندي هللا عبد وكذلك وقتلوه، باشا قايض عىل

ذلك. بخالف والوقُت العدل، إقامة يحب السرية مشكور هذا البريقدار
عثمان يسمى شخص لذلك وتعني الفرعونية، ترعة بسد االهتمام قوي وفيه

إسكندرية. جرس عىل مباًرشا كان الذي السالنكيل
سدها، يريدون التي الرتعة ملبارشة باشا حسن وصحبته الباشا سافر منتصفه ويف
واألخشاب باألحجار تشحن املراكب من كثرية عدة لذلك وأفردوا األحجار بوسق وأمر
القرى من الرجال بجمع وأمر مرة، يوم كل يف موسوقة وتعود فارغة، وترجع الكثرية

للعمل.
املكاسة، بشربا اآلن الشهرية شربا بساحل أبنية إنشا يف الباشا رشع أيًضا وفيه
يحاذي ما عىل االستيال يف وأخذ ومزارع، وبساتني وعماير سواقي إنشاء قصده أن وأشيع
َعْرًضا. الحاج بركة جهة إىل شربا ساحل من واإلقطاعات والرَزق واألطيان القرى من ذلك
الفيوم، إىل الذهاب بقصد الغربي الرب إىل كثرية عساكر خرجت عرشه سابع ويف

بالبحرية. كانوا الذين عيل أوالد بسبب واأللفية بك شاهني صحبة
بيت إىل وذهب بوالق من طلع أنه وأشيع قابجي واحد وصل عرشينه تاني ويف
أن فيه يذكر والتاني مرص، والية عىل للباشا تقرير أحدهما مرسومان: يده وعىل الباشا،
العرب بالد لتنظيم الشام؛ جهة عىل بالسفر تعني السابق الصدر املعدني باشا يوسف
وغري وذخرية أدوات من إليه يحتاج وما بلوازمه باشا عيل محمد يقوم وأن والحجاز،
إىل موكب يف القابجي ذلك وحرض النهار، أصبح وملا أثر، الكالم لذلك يظهر ولم ذلك،
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وعوضه تقدم، كما الرتعة يف غايبًا الباشا وكان واألعيان األشياخ وحرض الباشا بيت
التي بحوادثها السنة وانقضت الخرب، تحقق املراسيم وقريت دولتهم، وأكابر بك كتخدا

حقيقتها. عىل الوقوف لعدو جزئياتها ضبط يمكن ال
كل عىل املظالم أنواع وإحداث املتوالية، واملظالم الفرض توايل العامة الحوادث فمن
ذلك، بسبب واملشارب واملآكل املبيعات أسعار جميع يف الغال واستمرار فيها، والتزايد يش
مواشيهم وأخذ والجبن، والسمن اللحم فقل املغارم يف ملواشيهم وبيعهم القرى أهل وفقر
يف إال يذبحونها وال تمن بأغىل الجزارين عىل رميها ثم الكلف، يف تمن غري من وأغنامهم
يذهبون ثم دولته وأهل الباشا ورواتب وروسها، وجلودها إسقاطها منهم ويؤخذ املذبح،
ماله، راس للجزار يخلص حتى تمن بأغىل البلد أهل عىل فتباع لحوانيتهم، لهم يبقى بما
وأخذ وأشهره، عليه قبض املذبح غري يف اشرتاها شاة ذبح جزار عىل املحتسب عثر وإذا
ذنبه يُغفر وال ماًال ويُغرَّم ويُرضب يُحبس ثم تمن، غري من اللحم من حانوته يف ما

وفالتيٍّا. خاينًا ى ويسمَّ
الحج، عن الناس الوهابي بمنع معتلِّني واملرصي الشامي الحج انقطاع ومنها
وإنما املرشوعة، الطريقة عىل الحج إىل يأتي أحًدا يمنع لم فإنه كذلك؛ ليس والحال
والطبل املحمل مثل: الرشع، يُجيزها ال التي البدع من ذلك بخالف يأتي من يمنع
هذا يف ورجعوا وحجوا املغاربة، حجاج من طايفة وصل وقد األسلحة، وحمل والزمر

بيش. أحد لهم يتعرض ولم — قبله وما — العام
كان ما ومكة املدينة أهل عن وانقطع والشامي املرصي الحج قوافل امتنعت وملا
من وخرجوا منها يتعيشون كانوا التي والرصر والعاليف الصدقات من إليهم يصل
مرص إىل وأتوا ذلك، من إيراد له ليس الذي إال يمكث ولم ونساهم، بأوالدهم أوطانهم
يف بالدولة ويستغيثون الوهابي من يتشكون إسالمبول إىل ذهب من ومنهم والشام،
الصالت واتصال األرزاق، إجرا من عليها كانوا التي الحالة لهم لتعود الحرمني خالص
ذلك، ونحو والكناسة كالفراشة الدولة رجال بأسما التي الوظايف يف والخدم والنيابات
والجواهر، الذخاير من الرشيفة بالحجرة كان ما عىل استوىل الوهابي أن ويذكرون

العظام. الكباير من لذلك أخذه أن فريون وأخذها، ونقلها
األعاجم والسالطني وامللوك األغنيا من العقول خساف ووضعها أرسلها األشيا وهذه
الزمان لنوايب أو بعدهم، يأتي من يأخذها أن وكراهة الدنيا عىل حرًصا إما وغريهم،
فلما األعدا، ودفع الجهاد عىل بها فيستعان إليها االحتياج لوقت ومحفوظة مدخرة فتكون
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ارتصدت الزيادة، يف وهي الكثرية واألعوام السنني عليها وتوالت األزمنة عليها تقادمت
فال ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ماًال صارت وأنها تناولها، حرمة األذهان يف وارتسم حقيقة، ال معنًى
ولم ذلك، عن ُمنزَّه — والسالم الصالة عليه — والنبي إنفاقها، وال أخذها ألحد يجوز
هللا إىل الدعوة وهو األعىل؛ الرشف هللا أعطاه وقد حياته، يف الدنيا عرض من شيٍّا يدخر

ملًكا. نبيٍّا يكون أن يخرت ولم عبًدا نبيٍّا يكون أن واختار والكتاب، والنبوة تعاىل
وروى قوتًا.» محمد آل رزق اجعل «اللهم قال: أنه وغريهما الصحيحني يف وثبت
ربي عيلَّ «َعَرَض قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن — عنه ريضهللا — أمامة أبي عن بسنده الرتمذي
تالتًا قال (أو يوًما وأجوُع يوًما أشبُع ولكْن رب، يا ال قلت: ذهبًا، َمكة بطحاء يل ليجعل

وَحِمدتَُك.» شكرتُك شبعُت وإذا وذكرتك، إليك عُت ترضَّ جعت فإذا ذلك) نحو أو
فهو فيه، ومحبة الرسول عىل صدقة والجواهر الذخاير هذه وضعوا كانوا إن ثم
ومنع الناس.» أوساخ هي إنما محمد، آلل تنبغي ال الصدقة «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لقول فاسد
بعدها، ال الحياة حال يف االنتفاع واملراد عليهم، وحرمها الصدقة تناول من هاشم بني
قال اآلخرة، أمور من ال الدنيا أمور من — وتعاىل سبحانه — املوىل أْوَجَدُه املال فإن
َواْألَْوَالِد﴾ اْألَْمَواِل ِيف َوتََكاثٌُر بَيْنَُكْم َوتََفاُخٌر َوِزينٌَة َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ََّما ﴿أَن تعاىل:
قوله يف العزيز كتابه يف — وتعاىل سبحانه — هللا ذكرها التي السبعة جملة من وهو
الذََّهِب ِمَن اْلُمَقنَطَرِة َواْلَقنَاِطرِي َواْلبَنِنَي النَِّساءِ ِمَن َهَواِت الشَّ ُحبُّ ِللنَّاِس ﴿ُزيَِّن تعاىل:
ُحْسُن ِعنَدُه َوهللاُ ۖ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمتَاُع ٰذَِلَك ۗ َواْلَحْرِث َواْألَنَْعاِم اْلُمَسوََّمِة َواْلَخيِْل ِة َواْلِفضَّ
مذمومة، أموًرا نفسها يف هي وليست والقبايح، الخبايث تكون بها السبعة فهذه اْلَمآِب﴾،

محلها. يف رصفت إذا اآلخرة عىل ُمِعينة تكون قد بل
يقول قال: التكاثر» «ألهاكم يقرأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي «أتيت قال: أبيه عن مطرف وعن
فأبليَت، لبسَت أو فأفنيَت، أكلَت ما إال مالك من آدم ابن يا لك فهل مايل، مايل آدم: ابن
وسنته، رشيعته واتباع بتصديقه الرسول ومحبة ذلك، غري إىل فأمضيَت؟!» تصدقَت أو
وباقي واملساكني الفقرا من مستحقيه وحرمان بحجرته املال وكنز أوامره بمخالفة ال
مجاهدة عىل بها ليستعان الزمان لنوايب أكنزها املدخر: قال وإن الثمانية، األصناف
واضطرارهم زماننا، ملوك احتياج شدة رأينا قد قلنا: إليها، الحاجة عند واملرشكني الكفار
أفنوها التي األموال من خزاينهم وخلو اإلفرنج قرانات من عليهم املتغلبني مصالحات يف
أحد بكفالة العظيمة باملقادير املتغلبني فيصالحون ورفاهيتهم، وتفاخرهم تدبريهم بسو
املكوس بزيادة رعاياهم من املال تحصيل عىل واحتالوا لهم، املساملني اإلفرنج من الفرق
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ورعاياهم، ارهم تُجَّ أفقروا حتى حق، بغري األموال عىل واالستيال والطلبات واملصادرات
نفيس جوهر خونداتهم عند أو عندهم كان ربما بل شيٍّا، املدخرات هذه من يأخذوا ولم
عن فضًال مهماتهم يف به ينتفعون وال الحجرة، إىل هدية فريسلونه املدخرات بقايا من
يختلسه ما إال أحد به ينتفع ال املكان ذلك يف صار وإذا املحتاجني، من ملستحقه إعطاه
العلم وأهل الرسول أوالد من والفقرا الحرم، أغوات لهم يقال الذين الخصيون العبيد
منها. وممنوعون عليها محجوز الذخاير وهذه جوًعا، يموتون السبيل وأبناء واملحتاجون
عبى إنه فيقال: الذخاير تلك وأخذ املدينة، عىل واستوىل الوهابي حرض أن إىل
أربع ذلك ومن القدر، العظيمة والياقوت باألملاس املحالة الجواهر من سحاحري أربعة
الظالم، يف نورها ييضء مستطيلة أملاس قطعة الشمعة وبدل الزمرد من شمعدانات
ونصابها وياقوت، أملاس عليها ومنزَّل الخالص بالذهب ملبسة قرباتها سيف ماية ونحو
قيمة ال منها سيف كل املوصوف، الحديد من وسالحها ذلك، ونحو واليََشم الزمرد من

ذلك. وغري السالفني والخلفا امللوك باسم دمعات وعليها له،
وتالىش خربت وقد القلعة، إىل املاء تنقل التي املجراة عمارة عىل عزم الباشا أن ومنها
بعمارتها فقيد سنة، عرشين نحو من عليها املاء نقل وبطل قناطرها، وتهدمت أمرها

املايض. الشهر أواخر يف بها املاء وأجرى رها فعمَّ املهمات، ناظر طبل أفندي محمد
كل عن اللبان بضاعة عىل منها كثرية، أصناف عىل مكوس عدة إحداث ومنها
وكذلك أنصاف، عرشة ِمْخلة كل عن الحنا صنف عىل وكذلك فضة، نصف تلتماية قطعة
ذلك وغري درهمان، املشرتي وعىل البايع، عىل دراهم أربعة درهم ماية كل املوزونات

نعلمها. ال كثرية حوادث

ذكر له ممن بها مات من وأما

ذرية من ووالدته الصديقي، البكري خليل السيد املفضل واملحرتم املبجل األجلُّ فمات
عىل متوليًا كان الذي الصديقي البكري أحمد الشيخ أخو وهو الحنفي، الدين شمس
اليقة، غري أموًرا وارتكابه الرعونة من فيه ملا املرتجم يلها لم أخوه مات وملا سجادتهم،
عمه ابن مع فتنازع األرشاف، لنقابة مضافة أفندي محمد السيد عمه ابن توالها بل
متقنة عمارة َمنابه وعمر نصفني، باألزبكية مسكنهم هو الذي البيت وقسموا املذكور

والفواكه. األشجار أصناف فيه زرع بستانًا فيه وأنشأ وزخرفة،
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األرشاف نقابة وتوىل السجادة، مشيخة املرتجم توىل أفندي محمد السيد َ تُُويفِّ فلما
وخرج فيهم املرتجم تداخل الفرنساوية البالد طرق فلما األسيوطي، مكرم عمر السيد
الفرنساوية املرتجم وعرف الشام، بالد إىل الفرنساوية من هاربًا خرج من مع عمر السيد
وإيرادها، وقفها عىل واستوىل إياها فقلدوه منه غصبوها وأنهم لبيتهم، كانت النقابة أن
الديوان، ريسا أعاظم من وجعلوه الفرنساوية عند قبول له وصار البيت بسكن وانفرد
مقبول الكلمة مسموع الحرمة وافر فكان املسلمني، بني األحكام إلجرا نظموه كانوا الذي
مماليك من مماليك عنده واجتمع والشكاوى بالدعاوى بيته فازدحم عندهم، الشفاعة
ورساجني كبري ومقدم وقواسة خدم وعدة ومتغيبني، خايفني كانوا الذين املرصية األمرا

وأجناد.
انتقض التي األوىل املرة يف الوزير باشا يوسف حرض أن إىل ذلك عىل واستمر
وأهل املرصية واألمرا والفرنساوية، العثمانية بني البلدة يف الحروب ووقعت الصلح، فيها
ثيابه، عن وعروه حريمه وهتكوا ونهبوه العامة من املتهورون داره عىل فهجم البلدة،
عثمان وبها بالجمالية، الفقار ذي وكالة إىل األزبكية من الرأس مكشوف بينهم وسحبوه
الخواجا وأخذه الهالك، عىل أرشف أن بعد وأطلقوه الحارضون، فيه فشفع الدولة كتخدا
انقضت أن إىل بداره وبقي وأكرمه، ثيابًا وألبسه روعه وأسكن داره، إىل محرم بن أحمد

الفتنة. أيام
الفرنساوية، بها واستقر البلدة من وخرجوا لهم املحاربني عىل الفرنساوية وظهرت
نهب ما عليه فعوضوا لهم، مواالته بسبب به حل ما لهم وشكا إليهم ذهب ذلك فعند
ببيت فسكن النهابون أخربها داره وكانت معهم، عليها كان التي الحالة إىل ورجع له،
بحارة القازدغيل كتخدا الرحمن عبد بيت إىل منه انتقل ثم الخرق، بباب البارودي

عمارة. بها وجدد عابدين،
الوزير حضور أشيع فلما الفرنسيس، أيام يف طورها عن خرجت ابنة له وكان
بيد املذكوره ابنته فقتل مرص من الخروج الفرنساوية عىل وظهر واإلنكليز والقبودان
األرشاف، نقابة عن املرتجم عزل املرصية بالديار العثمانية استقرت فلما الرشطة، حاكم
أنهى خرسو باشا محمد حرض وملا الفرنساوية، قبل كان كما مكرم عمر السيد وتوالها
تذهب كانت ابنته وأن ذلك، وغري الرشاب ويعاقر للموبقات مرتكب بأنه له الكارهون إليه
سرتها، يمكنه ال التي الشهرة من لنفسه وتربية خوًفا قتلها وأنه بعلمه، الفرنسيس إىل
البكرية. السادة سجادة ملشيخة يصلح ال وأنه منها، التنصل وال فيها عذره يُْقبَُل وال
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جملة من وهو سعد، محمد الشيخ له يقال سلسلتهم من شخًصا هناك أن وعرفوه
وأعطيه، أواسيه أنا الباشا: فقال يركبها، دابة وال شيٍّا يملك ال فقري ولكنه املرتجم، أتباع
فألبسه السن، يف طاعن مبارك رجل وهو وثيابًا كبريًا تاًجا ألبسوه أن بعد له فأحرضوه
الخرق باب بناحية داًرا وسكن قرش ألف له وقيد معدًدا، حصانًا له وقدم سمور فروة

حاله. وتَريَّش
بظاهرها وكان الفرن، بعطفة الجماميز بدرب داًرا واشرتى املرتجم، أمر وخمل
عليها، مطالٍّ مجلًسا له وبنى وأتقنها، نها وحسَّ أشجاًرا بها وغرس فاشرتاها جنينة قطعة

لطيفة. جلوس ولواوين مساطب وباألسفل
بأنقاضهما وبنى وهدمهما ذلك، بظاهر املتقدمني األمرا دور من دارين واشرتى
واقترص ديونه، بأثمانها وسد االلتزام حصص من يده تحت كان ما وباع وأخشابهما،
أنفار وأذيته ملفاقمته وتصدى الحنفي، األستاذ ألمه جده وقف من يخصه فيما إيراده عىل
وخالفهما، السادات وفا محمد والشيخ النقيب، مكرم عمر السيد مثل: املتظاهرين من
فتعصبوا البكري، أفندي محمد املرحوم بنت عىل أحمد سيدي البنه عقد كان إنه حتى

القايض. ببيت النكاح وفسخوا العقد وأبطلوا والنقابة، املشيخة من عزله بعد عليه
اشرتى قد وكان حصصه، بَيَّعوه حتى مطالبة أو دعوى أو دين له من عليه وتسلط
أنه البايع عليه ادَّعى حصل ما له حصل فلما الصورة، جميل الفرنساوية أيام يف مملوًكا
عنده من ذهب اململوك وكان ذلك، عليه يثبت فلم التمن، له يدفع ولم القيمة بدون أخذه
ذكر تقدم وقد لنفسه. اململوك ذلك أخذ املرادي بك عثمان أن عىل واملصالحة األمر وتم

السابقة. الحوادث يف قصته
غفلة حني عىل ومات الفتق، داء عليه تحرك حتى خمول حالة عىل املرتجم يزل ولم
محمد أبي الدين شمس الشيخ ألمه جده بمسجد عليه ُصيل الحجة، ذي شهر منتصف يف
وعنه. عنا وعفا هللا رحمه — بالقرافة البكرية السادة بمشهد أسالفه عند وُدفن الحنفي،
من وهو هناك، ساكنًا كان ألنه اللوق بباب ويعرف املرادي، بك شاهني األمري ومات
إقليم بكشوفية عليه أنعم بك مراد أعتقه وملا الجنس، جركيس وأصله بك مراد مماليك
وملا غريه، من بها أحق أنه ويرى لإلمارة، متطلًعا بطاًال وأقام مرص، إىل رجع ثم الغربية
— اإلنكليز ببالد غايبًا األلفي وكان — باشا طاهر قتل بعد مرص إىل املرصيون رجع
أحد هو وكان الباطنية، األلفي كراهة عىل ووافقه الربدييس، بك عثمان إليه انضم
ملالقاة وتعديتهم خروجهم ليلة الغربي بالرب الوشاش بك لحسني والضاربني املبارشين
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األول ربيع شهر منتصف يف مات حتى يزل ولم عشريته مع مرص من خرج ثم األلفي،
أعلم. وهللا املذكورة، السنة من
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مرت — ثانيه الجمعة ليلة أعني — الليلة تلك ويف الخميس، بيوم املحرم شهر استهل
شديد مستنري وبرق مزعج رعد فيها وحصل العشا، وقت يف مظلمة سودا سحابة
فظهرت رسيًعا السماء انجلت ثم كثريًا، أخرى ويف قليًال محالت يف وأمطرت اللمعان،
بتلك أمطرت أنها بالغربية السماحات بالد ناحية من الواردون أخرب أيام وبعد النجوم،
يف والصغري الطاحون، حجر مقدار يف والكبري وصغريًا، كبريًا برًدا الليلة تلك يف الناحية
كثرية. زروًعا وأهلكت وآدمية موايش وقتلت دور، منها وتهدمت الدجاج، بيض مقدار

وأرسل الفرعونية برتعة وهو الخبريي، بن حسني الباشا قتل رابعه األحد يوم ويف
زويلة. بباب فعلقت مرص إىل راسه

بذل أن بعد سدها عن عجز وقد الفرعونية، ترعة من الباشا حرض أواخره ويف
ونهاًرا، ليًال األحجار نقل يف املراكب وأشغلوا البالد، عىل العظيمة الفرض وفرض جهده
ووسقها الحجارين، لتشهيل اآلثار بمسجد ومقيم لذلك متقيد املحروقي محمد والسيد
مثل البارود بألغام الجبل يشقون فكانوا وصخوًرا، قطًعا الجبل من وقطعها باملراكب
بأنواع بذلك الناس وتحدث وتجاويف، ومغارات كهوف قطعهم يف وظهر اإلفرنج، عمل
ونظروا ففتحوه، أقفال وعليه حديد من باب الجبل يف ظهر كقولهم: والخرافات، األكاذيب

ذلك. غري إىل خيول عىل أشخاًصا داخله من
حاكم له فقال بإسكندرية، عوايده يطلب باشا قبودان من قاصد حرض وفيه
فبات السد عند وقابله إليه فذهب وتقابله، بالرتعة الباشا إىل تذهب أن ينبغي إسكندرية:

املقربة. إىل فأخرجوه ميتًا وأصبح الليلة تلك
مرسومان: يده وعىل قابجي بوصول يخرب آخر قاصد حرض ثم
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وأمن البحر وانفتاح واملوسكوب اإلنكليز مع الدولة صلح عن اإلخبار أحدهما:
املسافرين.

يوسف وأن عنهما، الوهابية وطرد الحرمني فتح إىل والخروج بالسفر األمر والثاني:
وكذلك الشام، طريق عىل للحرمني بالسفر تعني باملعدن املعروف السابق الصدر باشا
للباشا وأحرض ُرعية، الدَّ عىل ناحيته من بالسفر أيًضا متعني بغداد وايل باشا سليمان

وسيًفا. وخلعة مجدًدا بالوالية تقريًرا

(١٢٢٤ (سنة السبت بيوم صفر شهر واستهل

العكاكيز، وأرباب والوايل الينكجرية أغات ملالقاته فركب بوالق إىل الواصل حرضاألغا فيه
بحرضة املراسيم وقروا القلعة، إىل وطلع النرص باب من به ودخلوا موكب يف فأركبوه

وشنًكا. مدافع رضبوا قرايتها من الفراغ وبعد الجمع
الحاج، بربكة مطر ونزل كثريًا وأمطرت بالسحاب، السما غيمت اليوم ذلك ويف
عىل يتنطط وصار بالقاروص، يعرف الذي السمك جنس من صغريًا سمًكا فيه وجدوا

الربودة. غاية يف وهو وشاهدناه مرص، إىل منه وأحرضوا األرض،
إليهم باإلرسال تقدم أنه وذلك القبليني؛ األمرا إىل تجريده بإخراج الباشا اهتم وفيه
من إليه ووصل يوفون، وال ويعدون العديدة املرار املريية واألموال بالغالل يطالبهم
وجواٍر خيول وفيها وهدية أجوبة ومعه بالرتعة وهو الربدييس كتخدا رضوان عندهم
حتى وصدقاتهم إحسانهم أطلب لست أنا وقال: الباشا فاغتاظ وخصيان، وسكر وعبيد
روسهم يف الكامن عن يرجعون ال إنهم وحيث األمور، بهذه ذقني عىل يضحكون إنهم

ومحاربتهم. إليهم خروجي من بد فال
وصالح باشا حسن فخرج والخروج، بالرباز يأمرهم األكابر من بمرص َمْن وأرسل
الجيزة بر إىل وَعدُّوا بعساكرهم، أعيانهم من والكثري بك وأحمد باشا وطاهر قوج أغا
عىل معه توافق حتى يالطفه يزل لم كتخدا رضوان إن ثم وخيامهم، وطاقهم ونصبوا
أخذ الرتعة من حرض فلما معدودة، أياًما ورجوعه الجواب ذهاب مسافة مقدار وعد
املطلوبات يف يستحث وأخذ الغربي، الرب إىل العساكر فانتقلت والخروج، التشهيل يف

املراكب. وجمع الخيام وخروج
غالًال القرى عىل وفرضوا املراكب، لجمع بحري جهة إىل بوالق قبودان وسافر
بشارة من وخالفها املتقدمة، الرتعة مهمات يف عليهم فرضه ما عقب يف وذلك وجماًال،
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الناس ما مع واملعينني، املبارشين طرق حق من ذلك ضمن يف وما والتقرير، القبطان
الغلة تحصيل عىل يقدرون ال والذين الغلة، وجود وعدم وغريها والغال القحط من فيه
الرشوات. وإعطاهم لذلك املبارشين مصانعة بعد القيمة، بأقىص ثمنها بدفع يلزمونهم
فلم الرتعة عىل الباشا وقابل بك، إبراهيم عند من باشا رساج نعمان أيًضا وحرض

مزيًفا. ورجع قول له يسمع ولم أيًضا حضوره ينفع
فطلعا الربدييس، بك رضوان له يقال آخر وصحبته أيوب بك حرضعيل خامسه ويف
يف عنده وترجى رجله وقبَّل أيوب بك عيل له وانخضع الباشا، مع وتقابال القلعة إىل
بدفع يقومون أنهم وعىل والجديدة، املنكرسة الغالل أمر يف وكلمه التجريدة، خروج عدم
إىل اإلمهال والقصد مخالفة، عندهم وليس بالكيل، والجديدة بالثمن القديمة الغالل
هذا واستمر الجبال، إىل وفروا أخذوها الغالل حصدوا إذا إنهم فقال: الغالل، حصاد

أيام. أربعة نحو والقال القيل
يحصل وما يرتتب ملا بذلك، واستبرشوا الناس وفرح الصلح تامنه يف أشيع ثم
ترددوا التي أيام األربعة يف أكلوا فإنهم البلدان، وخراب الزروعات وأكل الفساد من
للتجريدة العساكر خروج القبلية بالجهة أشيع وملا فدان، وخمسماية نيًفا بالجيزة فيها
يذهبون أين يدرون ال وجوههم عىل أوطانهم من وخرجوا زروعاتهم، من وأيسوا انزعجوا

البحرية. والبالد مرص يف وتفرقوا وقصاعهم، ونساهم بأوالدهم
النفوس فانقبضت ثانيًا، العساكر خروج وأشيع التجريدة أمر أعيد صبحها ويف
األكياس وحولت الدفاتر وكتبت وامللتزمني، املساتري من السلف وُطلبت نكد يف وباتوا ثانيًا

للطلب. املعينون وانبثت
التزموا أنهم وهي رشوط، عىل الصلح أمر وانقىض التجريدة أمر بطل عارشه ويف
مناقشات بعد أردب آالف وسبعة أردب ألف ماية وقدره املريي غالل من عليهم ما بتلت
أحد واملوعد األلفي بك شاهني للباشا مساعًدا معهم املناقشات توىل والذي ومحققات،
عليهما. وخلع الباشا وأكرمهما الربدييس بك ورضوان أيوب بك عيل وسافر يوًما، وثالثون
ظلًما، رضوان قصبة يف بك حسن تابع أغا مصطفى الباشا قتل عرشة حادي ويف
شخًصا فصادف التجريدة، لسفر املطلوبة املراكب لجمع قبودان نزل ملا أنه ذلك وسبب
ى تسمَّ قرية عند وذلك غلة، ومعه مركب يف الغالل بيع يف يتسببون الذين األرنؤدة من
غلتك أخرج قال: غلتي؟ وفيها تأخذها كيف فقال: السفينة منه ليأخذ فحجزه سهرجت،
يجد ولم تبددها عىل وخاف يرَض فلم الباشا، ملهمات مطلوبة فإنها واتركها الرب عىل منها
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وأنقل مرص إىل بها أصل عندما له: وقال مثلها، مطلوبة السفن جميع ألن أخرى؛ سفينة
فحنق وتشاجرا ذلك، إىل سبيل ال القبودان: فقال يأخذها، من معي أرسل الغلة منها
بالطبنجة ورضبه األرنؤدي فعاجله ليرضبه سيفه عليه وسل األرنؤدي عىل القبودان
الدالة من جماعة وبها البلدة إىل منهم ففر عليه القبض القبودان أتباع فأراد فقتله،

الفريقان. وتنازع عنه فمانعوا إليهم فالتجأ الفرضة، لقبض معينون
الخرب فبلغه شئونه، بعض يف وغايبًا هناك البلدة ملتزم املذكور أغا مصطفى وكان
جماعة يا فقال: الناحية، لخراب سببًا فيكون بالبلدة قتل وقوع من وخاف إليهم، فحرض
وطلعوا معهم، والقاتل بصحبتهم وحرض بذلك فرضوا رأيه، لريى الباشا إىل بنا اذهبوا

القاتل. هرب الرب إىل وصلوا فعندما بوالق ساحل إىل
فقال املذكور مصطفى األمري فتبعه ببوالق، الساكن األرنؤدي بك عمر عند وذهب
الباشا: له فقال ففعل، عليك باس ال وأنت عندي أنه وأخربه الباشا إىل اذهب بك: عمر له
الدالتية من ذلك عىل قدرته بعدم فاعتذر يهرب، حتى وترتكه عليه تحتفظ لم يش وألي
إىل فحرض بك، عمر إىل فأرسل بحبسه فأمر أفلتوه الذين هم وكأنهم إليهم، امللتجي
أزمري عند إنه فقال: القاتل، حرض إذا يطلقه غد يف أنه فوعده إطالقه يف وترجى الباشا
مصطفى األمري بقتل أمر الصباح يف كان فلما داره، إىل وركب فيه يسلم ال وهو أغا

ظلًما. القلعة باب عند رقبته ورموا الرميلة إىل فأنزلوه املذكور،
الحادثة. هذه بسبب الدالة من شخًصا قتلوا أيًضا صبحها ويف

أيًضا. الدالة من شخصني األرنؤد قتل يوم تاني ويف
من للقبودان القاتل األرنؤدي وطلب الباشا أرسل عرشه تالت الخميس يوم ويف
إرساله من فامتنع داره، عليه أحرقت وإال يرسله لم إن وقال: طلبه، يف وشدد بك عمر
ناحية إىل وذهب الباشا وركب جاره، قوج أغا وصالح األرنؤد من طايفة إليه وجمع
وقت باألزبكية داره إىل راجًعا الباشا ركب ثم وانزعاج، قلقة ببوالق وحصل فرج، الشيخ

والدالتية. األرنؤد بني واللقلقة األرجاف وكثرت الغروب،
ثم السباع، قناطر جهة أيًضا الدالتية من شخصني األرنؤد قتل عرشه خامس ويف
من يطلبه الباشا فأرسل األرنؤد، كبار من كبري إىل التجا القبودان قتل الذي القاتل إن
إليه وأرسل فعل فكأنه ويرسلها، القاتل راس يقطع أنه أو طلبه يف وأكد الكبري، ذلك

عليه. وراحت الحدة وسكنت القضية وبردت لحدته، تسكينًا مالية يف ملفوفة براس
الرشاقي عام عن فيها وزادوا األطيان، فرضة دفاتر بتحرير الباشا أمر أواخره ويف
نصف ماية األخرى عن رضيبة كل تزيد مراتب أربع ورتبوها وربطوها التلت، املايض
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بالذمم منها الكثري بقي املاضية الفرضة أن عىل فضة، نصف تمانماية يبلغ أعالها فضة،
متباعدة، بجهات واألقباط األفندية من ذلك لتنظيم واختىل وعجزهم، القرى لخراب
وتمموه، ذلك حرروا حتى العتيقة مرص بدير واألقباط ببوالق، أيوب بربع األفندية

الرتويجة. سموه معجًال جانب يف الطلب ووقع أيام عدة يف ورتبوه
هو ورواتبه خرجه وقطع مرص من بالسفر األرنؤدي بك عمر الباشا أمر وفيه
وكذلك العاليف، من ولعسكره له املنكرس عىل وحاسب املخالفة تسعه فلم وعسكره،
وخالفهم، الباشا دايرة عىل وزعت كيس ستماية نحو فبلغ فه، ترصُّ يف التي البالد حلوان
بحري القليوبية بالد من عليها واستوىل الناس حصص من جملة ضبط الباشا وكان
باملنوفية وهي حلوانها ودفع بك عمر حصص عىل استوىل فلما لنفسه، واختصها شربا،
به يلوذ ومن بك عمر وأخذ ذلك، من جانبه يراعي من بعض عوض والبحرية، والغربية

حوايجهم. وقضا أنفسهم تشهيل يف

(١٢٢٤ (سنة األول ربيع شهر واستهل

الباشا ودعا ابنته، ابن لختان مهم عمل يف األرشاف نقيب مكرم عمر السيد رشع فيه
فيها مىش عرشه سادس االتنني يوم زفة له وعمل والتعابي، الهدايا إليه وأرسلوا واألعيان
بوالق أهايل من وخالفهم صعايدة، وعصب وجمعيات واملالعيب والعربات الحرف أرباب
فكان كثرية وجموع وزمور وطبول األصناف، جميع من وغريها والحسينية والكفور
عمر السيد طنطنه آخر هو الفرح هذا وكان للفرجة، األماكن فيه اكرتيت مشهوًدا يوًما
مرص. من والخروج النفي من قريبًا عليك سيتىل ما ذلك عقيب له حصل فإنه بمرص،

باألحجار السد تأييد ويف فيها العمل واستمر الفرعونية، ترعة سد كمل وفيه
وجرى يحىص، ال ما األموال من عليها ورصف أشهر، ستة نحو واألتربة واملشمعات
مخاضة، كان أن بعد دمياط من السفن فيه وجرت ماؤه، وغزر الرشقي البحر مجرى
كور، فرس قبيل إىل امللح البحر ماء من وخالطه فيه انعكس بما النيل عذوبة وملحت
التنفيس، من الجرس وكتم الخلل وتعهد لخفارته األشقر تابع بك عمر بالسد وأقام

بمرص. يقم ولم والخدمة الوظيفة هذه يف واستمر يفارقه، ولم هناك وسكن
ألًفا القمح األردب بلغ حتى سعرها وغال الغالل، تشحطت قبله وما الشهر هذا ويف
يوجد يكاد فال السواحل وأما والعرصات، بالرقع وجوده وعز فضة، نصف وستماية
ذلك ومع الخاليق، لهلكت الذرة بوجود هللا لطف ولوال السنة، بطول الغلة من يش بها
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إىل ينضاف وما وجمال تبن وكذلك عني، الغلة فرض حتى والفرض املغارم استمرار
رشحه. يطول مما مرة غري سمعته مما ذلك

ألنه املايض؛ العام يف نودي كما واملجر واملحبوب الفرانسة رصف عىل نودي وفيه
عليه كان ما إىل الرصف رجع الشهرين أو الشهر نحو ومىض رصفها بنقص نودي ملا
أن عىل بالناس، والضيق الكرب دام ما الخالف وسيعود كذلك، الندا فأعيد وزيادة،
الرحمة وال الناس عىل الشفقة باب من ليست والزيادة بالنقص واألوامر املناداة هذه
بالفرض املطالبات توجهت إذا فإنه طمعهم، وزيادة أغراضهم بحسب هي وإنما بهم،
عىل واملعاقبة التشديد ويحصل الزيادة، لهم وتتوفر الفرط، ليزيد بالنقض نودي واملغارم
أو العسكر عاليف يف خزانتهم من الدفع كان وإذا األسواق، أهل من بالزيادة يقبض من
احتشام، وال مباالة غري من عليها نادوا التي الزيادة من بأزيد قبضوها الكبرية، لوازمهم

عنه! السكوت إال لنا ما تناقض
وانحط الغلة ببداري الفالحون وحرض سعرها، وانحل الغالل تواجدت أواخره ويف

هلل. والحمد السعر

(١٢٢٤ (سنة الثاني ربيع شهر واستهل

فاطمة، وسموها للسلطان ولدت بمولودة وبشارة الروم من مراسيم وردت سادسه يف
يف ترضب القلعة من ومدافع شنًكا يعملوا أن الرأي فاقتىض بالزينة، األمر املراسيم ويف
شنًكا لألنثى يعملوا أن سبق فيما بمثله يُسمع لم يش وهذا أيام، سبعة الخمسة األوقات

األعاجم. بدع من الذكر للمولود ذلك يُعمل وإنما مطلًقا، ذلك يذكر أو زينة، أو
إبراهيم ابن بك مرزوق القبايل املرصيني األمرا من حرض تامنه التالت يوم ويف
االتفاق حسب أيوب بك وعيل بك، مراد سلحدار بك وقاسم مستحفظان، أغا وسليم بك،
منجمًعا كان بل الحضور، يف مذكوًرا أغا سليم يكن لم ولكن الصلح، تقرير يف املتقدم
نحو من يَْت تُُوفِّ زوجته أن حضوره يف والسبب األحوال، هذه يف التداخل عن وممتنًعا
الباشا حرضوجد وملا وحصصها، عندها الذي ومتاعها تركتها فحرضألجل شهر، نصف
حلوانها، وأخذ الحصص وأخذ والعقار، والجواهر واملصاغ املتاع وأخذ ذلك عىل استوىل

الدويدار. بك محمود بيد وذلك
بك عيل عند فنزل نار، نافخ وال عقاًرا وال داًرا ال شيٍّا؛ يجد لم أغا سليم حرض فلما
بخاطره وأخذا والرتجمان، الدويدار بك محمود إليه فحرض الدولة، بشمس بمنزله أيوب
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السطوح فوق له وزرعا وزيادة، منه ذهب ما عليه سيعوض الباشا أن وأخرباه وطمناه
التسليم. إال يسعه فلم

تانيًا. تعمريه يف ورشعوا بشربا الباشا أنشاه الذي القرص سقف سقط وفيه
إسماعيل، واسمه الصغري وابنه أوالده أم الباشا زوجة بحضور الخرب وصل وفيه
قَوَلة بلدهم من الجميع حرض وأهاليهم، أقاربهم من وكثري الخازندار بونابارته وابن
أرسلوا فيها وتنعموا وسكنوها، واستوطنوها مرص لهم طابت ملا فإنهم اإلسكندرية، إىل
نسا أفواًجا أفواًجا يأتون وقت كل يف فكانوا بالحضور، وأقاربهم وأوالدهم أهاليهم إىل
إبراهيم ابنها ملالقاتها سافر اإلسكندرية إىل وصولهم خرب وصل فلما وأطفاًال، ورجاًال

عرشه. حادي وذلك الدفرتدار بك
الباشا نزل وصلوا وملا الواصلني، حضور قبل املذكور حرض عرشه تالت ويف

بوالق. إىل ملالقاتهم
لها كانت من وكل والخوندات النسا جميع عىل نبهوا عرشه رابع االتنني يوم ويف
صبح وذلك ببوالق، الباشا امرأة مالقاة إىل ويذهبن بأرسهن، يركبن أن االلتزام يف اسم
والخروج الحركة عىل تقدر وال مريضة بأنها املرادية نفيسة الست واعتذرت األربع، يوم
بساحل النسا من األعظم السواد اجتمع األربع يوم صبح كان فلما عذًرا، لها يقبلوا فلم
الباشا، زوجة ركبت حتى مكاري خمسماية من أزيد وهم املكارية، الحمارة عىل بوالق
القلعة من كثرية مدافع عدة بمرص وحلولها لوصولها ورضبوا األزبكية، إىل معها وساروا
باألوالد املختصة الهدايا ناحية كل من وأقبلت والتقادم الهدايا وصلت ثم واألزبكية،

بالنسا. واملختصة

(١٢٢٤ (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

عىل وسافر بوالق، من بيته من املراكب إىل األرنؤدي بك عمر نزل السبت يوم تالته يف
األموال، جمعوا الذين وهم املاية، نحو معه وسافر بالده، إىل ليذهب دمياط طريق
وأخذها كثرية صناديق يف عباها كثرية أشيا والنوال املال من املذكور بك لعمر واجتمع

تاريخه. قبل دفعات يف بالده إىل أرسله ما خالف وذلك معه،
إىل مستحفظان أغا وسليم أيوب بك عيل سافر عرشه خامس الخميس يوم ويف

املرادي. بك وقاسم بك مرزوق بمرص واستمر قبيل، ناحية
املبارشين عىل فوزعها بها وألزمه غايل، املعلم من كيس ألف الباشا طلب وفيه

زمن. أقرب يف وجمعها والكتبة
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كان ما طلب مضمونه: مرسوم يده وعىل باشا يوسف الوزير سلحدار حرض وفيه
وه َسمَّ الذي االلتزام وتقاسيط والفراغات اإلقطاعات أوراق عىل بمرص كان حني أحدثه
سنة تاريخ من ذلك بطلب فأرسل لنفسه ذلك إيراد وجعل القلم»، وَخْرج اليد «ِقَرص
آالف وأربعة نيًفا فبلغ ذلك َقْدُر ُحِسب تاريخه وقت إىل وألف ومايتني عرش سبعة ١٢١٧

كيس.
عىل مال بفرض آخر ودفرت امللتزمني، فايظ بنصف دفرت تحرير يف رشعوا وفيه
وكذلك والصدقات، الِرب وجهات والخريات واألسبلة املساجد عىل املرصدة اإلحباسية الرَِّزق
وعينوا والبالد، القرى إىل مراسيم بذلك وكتبوا بامللتزمني، أيًضا املختصة األوسية أطيان
عىل املرصدة الرزق عىل بالكشف األقاليم كشاف طرف من طرق وحق معينني بها
عليها وواضع األطيان، هذه من يش يف مترصف كل إىل وتقدموا والخريات، املساجد
عن تأخر وإن جديد، بمرسوم ويقوَّى سنده، ويجدد الديوان إىل بسنده يأتي بأن يده
األمر مرسوم يف وذكروا غريه، منه ويُمكَّن ذلك عنه يُرفع يوًما أربعني ظرف يف الحضور
تواقيعه بطلت ُعزل أو السلطان مات إذا بأنه نظريها، األسماع يطرق لم وحجة علة
ذلك. ونحو الجديد املتويل نواب من تواقيع تجديد إىل ويحتاج نوابه، وكذلك ومراسيمه
صالح النارصيوسف امللك أيام من موضوعة واألطيان اإلرصادات هذه أن ليعلم ثم
املستحقني إىل ليصل املال؛ بيت مصاريف من وجعلها الخامس، القرن يف األيوبي الدين

بسهولة. املال بيت من استحقاقهم بعض
والتكايا املساجد فيبنون هذا، وقتنا إىل واألمرا والسالطني امللوك ذلك يف به اقتدى ثم
أوسيتهم، زمام من يخرجونها أطيانًا عليها ويرصدون واألسبلة، والخوانق والربط
طلبة من األشخاص بعض عىل يربطون وكذلك الجهة، لتلك غاللها أو أخراجها فيستغل
وإذا العلم، طلب عىل به ويستعينوا بذلك ليتعيشوا والصدقة الِرب وجه عىل والفقرا العلم
يف اسُمه وُقيد ذلك، يستحق ممن خالفه الناظر أو القايض قرر ذلك عليه املرصد مات
الرزق، بكاتب عرف الذي بذلك املقيد األفندي عند السلطاني الديوان القايضودفرت سجل
ثم عالمته عليه يضع ثم اإلفراج، له يقال التقرير بموجب سنًدا األفندي ذلك له فيكتب
عليه مخصوص دفرت والبحرية القبلية األقاليم من إقليم ولكل والدفرتدار، الباشا عالمة
عند واملراجعة والتحرير الكشف ليسهل اإلقليم؛ ذلك اسم فيها مكتوب خارج من طرة

االستحقاقات. أرباب حصص مقادير وتحرير االشتباه،
جيًال املرصية الدول جميع يف مضبوًطا محفوًظا اإلحباسية الرزق ديوان يزل ولم
امللتزمني لبعض بالفراغ احتياجهم لشدة أربابه عنه ينزل ما إال خلل، يتطرقه ال جيل بعد
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يف األصلية القيمة دون مؤجًال قدًرا نفسه عىل للمفرغ ويقرر معجل، الدراهم من بقدر
بطول ذلك عىل تزل لم الزمام. داخل حينئٍذ ويسمونها للمفرغ، دفعه الذي املعجل نظري

املاضية. القرون
ذلك. من ليش يتعرضوا فلم املرصية الديار الفرنساوية وتملك

عىل الطلب ه ووجَّ الوزير، باشا يوسف دخول بعد الدفرتدار أفندي حرضرشيف وملا
عىل للتحيل ابتدعوه الذي والنسق النظام عىل جديًدا حلوانًا للدولة يدفعوا بأن امللتزمني
الفرنساوية، بتملك حرب دار صارت مرص أرض أن وزاعمني وجه، بأي املال تحصيل
ملًكا أراضيها جميع وصارت جديًدا، استيال عليها واستولوا منهم استنقذوها وأنهم
بمبلغ السلطان نايب من فليشرته وغريها، أرٍض من يش عىل االستيال يريد فمن لهم،
الذي املريي عنه رفع ما بعضها ويف التقاسيط، عىل واطلعوا قدروه الذي الحلوان
املريية واملصارف املصاريف من والتعويض املصالحات بعد الوالة بإذن للخزينة يقبض
بحيث رشيفة، يقولون كما سلطانية بمراسيم ذلك تمم والبعض والغالل، كالعاليف
التزامه عىل أبقى من ومنهم بند» «خزينة ويسمونه اإلحباسية، الرزق مثل االلتزام يصري
املريي الدفرتدار عليها جعل بل ذلك، إبطال بهم يسهل فلم الحماية، مال سموه قليًال شيٍّا
يكرم، ممن كان إن وإكرامه اليد واضع بحسب أزيد أو أقل أو عليها مقيًدا كان الذي
بذلوه وما سعيهم الناس عىل وضيع فقط، املستجد أو األصيل الحماية مال إىل وضمه
ذكر. كما بند خزينة جعلها نظري يف وقيدوها وضعوها، التي وعاليفهم مرتباتهم من

ذلك يف وسمي باشا، وقايض القبودان رامز أفندي هللا عبد اإلعالمات لكتابة تقيد ثم
اإلحباسية رزقهم لثبوت اإلعالمات كتابة ألجل الناس نحوه ه وتوجَّ املريي، بكاتب الوقت
العرضحال صاحب من يطلب كأن التعنت، من برضوب عليهم فتعنت سنداتها، وتجديد
فيكلفه املحلول أو بالفراغ ذلك يكون أن إما يخلو ال له ثبت فإذا استحقاقه، إثبات
أو السنني لتقادم بليت أو عدمت فربما القديمة، الفراغات وأوراق السندات إحضار
املفروغ غري عىل مشتمًال القديم كان أو الجديد، بالسند عنها الستغنائه اليد واضُع تركها
أحرضه فإن األصل، صاحب عند القديم ويبقى عنه باملنزول بهامشه فيخصم عنه،
عن بحلوانها طالبه شبهة له يبَق لم فإذا أخرى، بشبهة واحتج آخر بيش تعلل إليه
الناس فضج املصاريف، خالف وذلك سنوات، خمس وإال سنوات، ثالث إيرادها مقدار
أحد وقيد ذلك، عن املذكور رامز أفندي هللا عبد فعزل الدفرتدار أفندي برشيف واستغاثوا
يف برسمها دونها فما فضة أنصاف عرشة فدان كل عىل وقرر اإلعالمات، بكتابة كتابه
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تأكيد يف زيادة يكون الحماية مال أن الناس وأوهم حماية، مال وجعلها الجديد، السند
املرصي اإلقليم يف وشاع ذلك الناس فاستسهل الخلل، تطرق من له وحماية اإلحباس،
عىل السندات يكتبون فطفقوا سنداتهم، لتجديد والبحرية القبلية البالد من الناس فأقبل
الصورة وأما فقط. الدفرتدار عليها ويعلم القديم، الوضع عىل ال االلتزام تقاسيط نسق
وايل اسم بداخلها طرة وعليها مجرد عربي بخط كبري كاغد يف تُكتب فكانت القديمة
تسمى أخرى صورة وبداخلها الدفرتدار عالمة وعليها الكبري، بختمه وممهورة مرص
والختم العالمة وعليها أيًضا، ممهورة والفرمة التقسيط صورة عىل مستطيلة التذكرة
خلت قرون من األوان هذا إىل الحال استمرار كان ذلك وعىل الكبرية، يف ما متضمنة وهي

مضت. ومدد
إليه وأضافوا والرشاقي، الري الطني بمساحة البحرية اإلقليم دفرت حرروا أيًضا وفيه
امللتزمني بأسما كشوفاتها املبارشون وأخرج مناشري، بذلك وكتبوا والرزق األوسية طني
بعد ذلك شان يف بالتكلم فوعدوهم وتشكوا األزهر، مشايخ إىل واجتمعوا الناس فضج

التثبيت.
البقيل حسن السيد أقارب من العلم أهل من شخص عىل التبديل أغات قبض وفيه

القلعة. إىل وأرسله يفعل فلم إطالقه يف يرتجون املشايخ فأرسل وحبسه،
املرحوم العامل العالم صاحبنا نجل النجاري سالمة الحاج أن الباشا بلغ وفيه
من نهبه بدوي رجل من حصانًا اشرتى وفاته، ذكر سبق الذي املكي النجاري عيل السيد
أن وقت الباشا عند وكان الغز، خيول أعظم من املذكور الحصان وإن بالصعيد، الغز
النجاري سالمة السيد أصحاب من وهو املهمات، ناظر طبل أفندي محمد الخرب هذا بلغه
كتبا أن عىل تحيل املذكرو الحصان يف الرغبة الباشا من رأى فلما كبرية، مودة معه وله
الحصان بإحضار عليه وأشار تفضيًال وقع بما وأعلمه املذكور سالمة الحاج إىل الرس يف
ذهب سالمة للحاج املرسوم وصل فلما خري، يف سببًا يكون أن عىس طالب بال املذكور
ملا استعظمته ثم لنفيس باألمس اشرتيته إني وقال: له وقدمه الباشا إىل فوًرا بالحصان
عن الباشا فساله الباشا، لسعادة إال يصلح ال ورايته الجيدة العالمات من فيه وجدته
فأنعم موقًعا، عنده وقعت مفيدة أجوبة فأجابه الخيل، يف ويذم يحمد وما الجودة عالمة

معه. وظيفة يف يجعله بأن أفندي محمد وأمر أكياس، بعرشة الباشا عليه
وباعة األقمشة، بأنواع امللتزمني فايظ بنصف دفرت تحرير يف رشعوا أيًضا وفيه
يُعلم حتى يش منها يباع فال ختمية، عليها وجعلوا والبَُلغ، م َ الرصُّ هي التي النعاالت
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وثمنها، البضاعة تلك بحسب مقدر قدر والعالمة الختم وضع وعىل ويختم، امللتزمني
الناس. يف واللغط الضجيج فزاد

الدروس، لقراءة عاداتهم عىل باألزهر املشايخ حرض عرشه سابع السبت يوم ويف
وأبطلوا ويستغيثون، يرصخون وهم املسجون وأهل والعامة النسا من الكثري فحرض
وجلس إليهم فحرض النقيب، عمر السيد إىل وأرسلوا بالقبلة املشايخ واجتمع الدروس،
الباشا إىل عرضحاًال وكتبوا يوم تاني يف اجتمعوا ثم بيوتهم، إىل وذهبوا قاموا ثم معهم
والرزق األوسية مال وطلب األمتعة وختم والبدع، املظالم من املحدثات فيه يذكرون
جلسوا أن بعد وذلك ذنب، بال وحبسه البقيل قريب أخذ وكذلك الفايظ، يف واملقاسمة
ديوان حرض ذلك وعند املنافرة، وترك االتحاد عىل وتعاقدوا وتعاهدوا ا، خاصٍّ مجلًسا
إجماًال سطروه بما فعرَّفوه مطلوباتكم، عن ويسأل عليكم يسلم الباشا وقال: أفندي
ال وهو تريدون، بما مشافهة وتخاطبوه إليه ذهابكم ينبغي فقال: تفصيًال، له وبيَّنوه
شاب ألنه الخطاب؛ يف تالطفوه أن القصد وإنما شفاعتكم، يرد وال أوامركم يخالف
حصول عىل غروُره حمله وربما الحكم، نفسه تقبل وال غشوم وظالم جاهل مغرور
يفعل دام ما أبًدا إليه نذهب ال واحد: بلسان فقالوا الغرض، إنفاذ وعدم بكم رضر
إليه رجعنا هللا خلق عن واملظالم البدع إحداث عن وامتنع عنها رجع فإن الفعال، هذه
فقال والجور، الظلم عىل ال العدل عىل بايعناه فإننا السابق، يف كنا كما عليه وترددنا
ال فقالوا: الغرض، إنفاذ ويحصل مشافهة تخاطبوه أن قصدي وأنا أفندي: ديوان لهم
هللا تقدير عىل ونصرب حالنا عىل ونقترص بيوتنا نلزم بل فتنة، نثري وال أبًدا عليه نجتمع
أطلقوا رجوعه بعد ثم الجواب، برد ووعدهم العرضحال أفندي ديوان وأخذ وبغرينا، بنا

ذلك. سبب يعلم ولم محبوًسا كان الذي البقيل حسن السيد قريب
بعد يوم خامس إىل عوده وتأخر عليهم، فأبطأ أفندي ديوان عودة انتظروا ثم
املهمات ناظر طبل أفندي محمد عند الدواخيل والشيخ املهدي الشيخ فاجتمع الجمعة،
عرصيتها يف انتقلوا ثم بعضهم مع وتناجوا فيها، ما عمر للسيد نفسهم يف وثالثتهم
لهم ذكر أفندي محمد أن وأخرباه عمر، السيد إىل والدواخيل املهدي وحرض وتفرقوا
يقول: إنه وقال: ذلك، نقل من كذب وقد الرزق، وال األوسية مال يطلب لم الباشا أن
السيد فقال املراد، كل يحصل ومواجهته اجتماعهم وعند املشايخ أوامر أخالف ال إني
عندي املبارشين أوراق من أوراق هي فها واألوسية الرزق مال طلب إنكاره أما عمر:
الذهاب وأما والرزق، األوسية ومال الفايظ ونصف الفرضة عىل مشتملة امللتزمني لبعض
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فالرأي بيننا وقع الذي والعهد األيمان تنقضون كنتم وإن أبًدا، إليه أذهب فال إليه
لكم.

يف ملا عمر السيد وخذالن جمعهم تفريق يف يدبر الباشا وأخذ املجلس انفض ثم
ويعلم صولته ويخىش األمور، غالب يف له ومعارضته أغراضه، إنفاذ عدم من نفسه
بنرصه قام الذي وهو فرقهم، شاء وإن جمعهم شاء إن أمره تحت والعامة الرعية أن
بنقيض فعل شاء إن أنه ويرى اإلقليم، ملَّكه حتى والعامة الخاصة وجمع وأعانه وساعده
بذلك فيغرت إليه، ويضحك معه ويختيل أصحابه من أفراد بعض إليه يجمع فطفق ذلك،
حقده جراب له فيفرغ ونصح، وافق إن شأن له وسيكون املقربني من سار أنه ويرى

املعاونة. من فيه ملا اجتهاده بقدر ويرشده
والدواخيل وحرضاملهدي الرتجمان، بكتاش هللا وعبد أفندي حرضديوان ليلتها يف ثم
الباشا، ومقابلتهم طلوعهم يف واملعالجة الكالم بينهم وطال عمر، السيد عند الجميع
بد ال قالوا: ثم االمتناع، عىل مصمم عمر والسيد والدواخيل املهدي من كلٌّ لذلك ورقرق
قام ثم متوعك، بأنه األمري الشيخ فاعتذر بدونه، نذهب وال معنا األمري الشيخ كون من
مع وتقابلوا القلعة إىل وطلعوا والرتجمان، أفندي ديوان صحبة وخرجا والدواخيل املهدي
والواجب رجاكم، أقطع وال شفاعتكم أرد ال أنا كالمه: يف وقال الكالم، بينهم ودار الباشا

وترشدوني. تنصحوني أن انحراًفا مني رأيتم إذا عليكم
وقت كل ويف البواقي: عىل ويثني وتعنته، تخلفه يف عمر السيد عىل يلوم أخذ ثم
ليس هو املهدي: الشيخ فقال الجمهور، بقيام ويخوفني أحكامي يف ويبطل يعاندني
يجمع وقف جابي أو حرفة صاحب إال هو إن بيش، يسوى فال عنا خال وإذا بنا، إال
يف ما ذلك ووافق لهم الباشا قصُد تبنيَّ ذلك فعند املستحقني، عىل ويرصفه اإليراد
الرشقاوي الشيخ عن نيابة حضوره الدواخيل والشيخ عمر، للسيد الحقد من نفوسهم

نفسه. وعن
يف كامن هو ما خالف ومظهرين مذبذبني، منرصفني وقاموا حصة معه تناجوا ثم
عمر السيد عند وحرضوا العواقب. يف مفكرين غري النفس، وحظوظ الحقد من نفوسهم
يحصل لم الباشا بأن فأخربوه العهد، ونقض الشذوذ، من حصل مما بالغيظ ممتيل وهو
إذا عليكم والواجب التحكم، تقبل ال نفيس ولكن شفاعتكم أرد ال أنا وقال: خالف، منه
قبول من أمتنع وال أردكم ال فأنا وتشفعوا، تصحوني أن مخالًفا شيٍّا فعلت رأيتموني
وكأنكم منكم، يناسب ال فهذا باألزهر، واالجتماع التشنيع من تفعلونه ما وأما نصحكم،
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املماليك، زمان يف تفعلون كنتم كما الرعية وقيام الرشور وتهييج االجتماع بهذا تخوفوني
واالنتقام، السيف إال عندي فليس ما أمر الرعية من حصل وإن ذلك، من أفزع ال فأنا
البخاري، قراءة ألجل اجتماعنا وإنما الفتن، ثوران نحب ال ونحن يكون ال هذا له: فقلنا
ابتدا ومن األمر لهذا انتبذ عمن تخربوني أن أريد قال: ثم الكرب، برفع هللا وندعو
النصف، بعد الربع إىل الفايظ وتضعيف الدمغة بإبطال وعدنا وأنه فغالطناه، بالخلف

البحرية. إقليم من والرزق باألوسية الطلب وأنكر
حريص وكلٌّ والقيل، القال واستمر النفاق، باب بينهم وانفتح منرصفني قاموا ثم

ضمريه. يف ما خالف وُمظهٌر وسمعته، شهرته وزيادة نفسه حظ عىل

(١٢٢٤ (سنة الجمعة بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

عمر السيد ببيت املشايخ واجتمع الرتجمان، بكتاش هللا وعبد أفندي ديوان حرض فيه
وال إليه يطلع ال أنه عمر السيد فحلف ومقابلته، الباشا إىل الطلوع شان يف وتكلموا
يتهموني الناس جميع إن وقال: األحدوثات، هذه أبطل إذا إال وجًها له يرى وال به يجتمع
ومهما مىض ما ويكفي معه، باتفاقي إال يفعله يش عىل يتجارأ ال أنه ويزعمون معه

كثريًا. كالًما وتكلم والجور، الظلم يتزايد تقادم
فاعتذر األمري الشيخ وأرسلوا املشايخ يطلع إذًا قالوا: الذهاب إىل يجبهم لم فلما
عبد الشيخ طلوع عىل اتفقوا ثم الركوب، وال الحركة عىل يقدر وال الجسم، متوعك بأنه
ظن وقد عمر، السيد غرض خالف عىل وذلك والفيومي، والدواخيل واملهدي الرشقاوي هللا

واأليمان. السابق للعهد المتناعه يمتنعون أنهم
ثم الباطنية، اآلخر لغة منهم كلٌّ َفِهَم وقد معه، وتكلموا الباشا إىل طلعوا فلما
األطيان عن الطلب يرفع وكذلك الدمغة، بدعة يرفع أنه فأخربهم املحدثات أمر يف ذاكروه
بما وأخربوه عمر السيد بيت إىل ونزلوا ذلك عىل وقاموا الفايظ، ربع وتقرير األوسية،
الفايظ املال ربع بتقرير يخربني أرسل إنه قال: نعم، قالوا: ذلك؟ وأعجبكم فقال: حصل،
قلت الربع إحداث طلب ملا السابق العام يف فإنه بالكلية، ذلك رفع إال وأبيت أرَض فلم
النفقة لرضورة وذلك العام؛ هذا بعد تكون ال أنها فحلف متبعة، سنة تصري هذه له:
وهذا ذلك، عىل وعاهدني هللا، رحمة من ومطروًدا ملعونًا يكون املستقبل يف طلبها وإن
والرزق األوسية عن الطلب رفع إنه قوله: وأما نعم، قالوا: يخفاكم، ال كما علمكم يف
ذلك له ذكرنا إننا فقالوا: الطلب، بها وجهوا البحرية أوراق هي وها لذلك، أصل فال
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خاصة، البحرية إقليم من ذلك طلب يف السبب إن فقال: الطلب بأوراق وكابرناه فأنكر
األطيان فرضة عليها ليقرروا والرشاقي الري أرايض عىل للكشف نزلوا ملا الكشافني فإن
عليها قالوا: ري فدان خمسماية البلدة أرض يف كان فإذا والتدليس، الخيانة منهم حصل
وخيانتهم، تدليسهم نظري يف لهم عقوبة ذلك فقررت وأوسية، رزًقا الباقي وسموا ماية
العام يف أحدثه وظلم جور مجرد هو أليس فعله؟ واجب أمر ذلك وهل عمر: السيد فقال
ملثلها؟ يعود ال أنه وحلف العلوفة، إلتمام لزومها ادَّعى التي األطيان فرضة وهي املايض،
الذي وأنا بكلمة، تصدعونه وال تصدونه وال وتسايرونه توافقونه وأنتم وزاد عاد فقد

واأليمان. العهد نقضهم يف اللوم عليهم ه ووجَّ وشاذٍّا. مخالًفا وحدي رصت
والحسد الحقد حفايظ وتحركت النفاق، سوق وراج اآلراء وتفرقت املجلس وانفض
إليه للحضور ويطلبه عمر السيد يراسل والباشا والنهار، بالليل وتناجيهم سعيهم وكثر
له وذكر به، ليرتفق كتخداه إليه وأرسل به، عليه يشري ما بإنجاز ويعده به واالجتماع
ذلك خالف كيس ثلثماية الحني هذا يف ويعطيه يوم، كل يف كيًسا له يرتب الباشا أن
وعىل أحواله عن ويتفحص ويتجسس بسببه، الخاطر متعلق الباشا يزل ولم يقبل، فلم
وأظهروا ا رسٍّ فراسلوه الكبار بعض به أغرى وربما العسكر، كبار من عليه يرتدد من
عىل يخف فلم عليه؛ بنرصته وقاموا ساعدوه ملفاقمته انتبذ إن وأنه للباشا، كراهيتهم له
ويسخط إليه، واالمتثال به االجتماع عن وممتنًعا مصمًما يزل ولم مكره، عمر السيد

واألهواء. األغراض بحسب ويحرفون ينقلون أيًضا واملرتددون عليه،
الدولة لوزير املطلوب بسبب عرضحال بكتابة أمر الباشا أن ذلك أثنا يف واتفق
سد يف رصف ما منها املهمات، يف رصفت أنها فيها ويذكر كيس، آالف األربعة وهي
املرصية األُمرا ملحاربة العساكر تجاريد وعىل كيس، ثمانماية ومبلغه الفرعونية ترعة
التي واملجراة القلعة عمارة يف رصف وما عظيًما، مبلًغا وذلك الطاعة، يف دخلوا حتى
بسبب املريي املال ونقص والرتع، الخلجان حفر يف وكذلك أيًضا، مبلًغا إليها املياه تنقل
وقال: فامتنع عليه، وختمه خطه ليضع عمر السيد إىل وأرسله ذلك، ونحو البالد رشاقي
أضعاًفا رصفه ما عىل يزيد البالد من وجباه جمعه الذي فإن الرتعة سد عىل رصفه ما أما
الُقطر من أخذه ما عىل يحاسبه من وجد وإن له، أصل ال كذب فكله ذلك غري وأما كثرية،

الدفاتر. وسعته ملا واملظالم الفرض من املرصي
به لالجتماع وطلبه نفسه، يف واغتاظ حنق الكالم بذلك وأخربوه عليه ردوا فلما
وأما السادات، بيت يف معه فأجتمع بد وال كان إن قال: الرتاسل من أكثر فلما فامتنع،
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يزدريني أن به بلغ إنه وقال: حنقه، ازداد ذلك يف له قيل فلما يكون، فال إليه طلوعي
الناس. بيوت إىل حكمي محل من بالنزول ويأمرني ويرذلني

بك إبراهيم ولده بيت إىل وحرض الباشا ركب عرشينه سابع األربع يوم أصبح وملا
طرفه من رسوًال عمر السيد إىل وأرسل املذكورين واملشايخ القايض وطلب الدفرتدار،
رشب بأنه وأخربا فرجعا معه، ويتشارع ليتحاقق للحضور؛ القايض طرف من ورسوًال
والشيخ الوفائية السادات شيخ أحرض قد وكان اليوم، هذا يف الحضور يمكنه وال دوا
األرشاف، نقابة عىل السادات لشيخ وألبسها خلعة الباشا أحرض ذلك فعند الرشقاوي،
يف املشايخ فتشفع تاريخه، يوم مرص من ونفيه عمر السيد بخروج فرمان بكتابة وأمر
بلده إىل يذهب أن يف سألوه ثم ذلك، إىل فأجاب أشغاله يقيض حتى أيام ثالثة إمهاله

دمياط. أو إسكندرية إىل إما ويذهب أسيوط، إىل يذهب ال فقال: أسيوط،
وزاهد عنه راغب فإني النقابة منصب أما قال: بذلك عمر السيد عىل الخرب ورد فلما
ولكن الورطة، هذه من وأرتاح مطلوبي غاية فهو النفي وأما التعب، إال فيه وليس فيه
فليأذن أسيوط، إىل الذهاب يف يل يأذن لم إذا حكمه، تحت تكن لم بلدة يف يكون أن أريد
ثم دمياط، إىل بذهابه إال يرَض فلم الباشا فعرَّفوا درنة، إىل أو الطور إىل الذهاب يف يل
وأخذ السادات، بيت إىل بهم ويذهب الجاويشية يأخذ أن باشجاويش أمر عمر السيد إن

السفر. أسباب يف
املبارك، النيل أوىف القبطي مرسى الخامس املوافق عرشينه تامن الخميس يوم ويف
عىل املطلة الدور يف والضيافات الفرجة ألجل الناس وخرج الليلة، تلك بالوفا ونودي
فربد بالروضة، السبت لليلة املوسم بتأخري األوامر برزت النهار آخر كان فلما الخليج،
ليلة الجمعية وحصلت ومصاريفهم، كلفهم وتضاعفت والضيافات الواليم أهل طعام
دولته وأكابر الباشا وحرض والشنك، الحراقات وعملوا السد، قنظرة عند بالروضة السبت

الجمع. وانفض الخليج يف املاء وجرى بحرضتهم، السد وكرس والقايض،
الباشا إىل وذهب عمر، السيد بأمر املحروقي محمد السيد اعتنى اليوم ذلك ويف
آمن هو وقال: بذلك، فأجازه وتعلقاته وبيته أوالده عىل وكيًال أقامه بأنه وأخربه وكلمه

أفوته. وال خاطره أراعي أزل لم وأنا يش كل من
وطمن الباشا به فقابل عمر، السيد ابنة ابن فأحرض املحروقي السيد أرسل ثم

دمياط. إىل سفره من بد ال قال: ولكن خاطره،
وتناقل الرَِّىض، وقوع الناس يف أشيع الباشا إىل الغالم املحروقي السيد طلب وعندما
الغالم رجع حتى ذلك عىل واستمروا ورسوا، وزغرطوا منزله أهل وفرح ذلك الناس
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األلفي كتخدا عمر السيد صحبة بالسفر وتعني ح، بالرتَّ الفرح فانقلب يش؛ ال أنه وتبنيَّ
دمياط. إىل

(١٢٢٤ (سنة األحد بيوم رجب شهر واستهل

قام وصوله فعند املذكور، كتخدا محمد حرض ثم عمر، للسيد املودعون اجتمع فيه
وهم وغريهم، املتعممني من الكثري وَشيَّعه صحبته وخرج الحال يف وركب عمر السيد
ألنه مرص؛ من وخروجه سفره عىل الناس اغتم وكذلك فراقه، عىل حزنًا حوله يتباكون
يف ونزل بوالق إىل فسار الحق، نرصة عىل ولتعصبه للناس ومقصًدا وملًجا ركنًا كان

دمياط. إىل إليهم يحتاج الذين وخدمه بأتباعه ليلته يف وسافر املراكب
عمر، السيد وظايف وطلب الباشا عند املهدي الشيخ حرض اليوم ذلك صبح ويف
وحاسب ببوالق، باشا سنان وقف ونظر الشافعي اإلمام أوقاف بنظر الباشا عليه فأنعم
وقدرها نقًدا خزينته من له بدفعها فأمر سنوات، أربع مدة الغالل من له املنكرس عىل
ما به أوقعوا حتى عمر السيد خيانة يف اجتهاده نظري يف وذلك كيًسا، وعرشون خمسة

ذكر.
يُعرف الذي القرصواملسجد بعمارة باشا بزرجان حسن محمود الخواجا تقيد وفيه

الخراب. إىل آل كان وقد القديم وضعها عىل فعمرها النبوية، باآلثار
بك لسليمان املنسوبني املرصية األجناد من تالتة عىل الباشا خلع التالت يوم ويف
الجميع ليسافر وأرنؤد أتراك عساكر إليهم وضم الوقت، وأمرا صناجق وقلدهم البواب،
وكذلك والغالل، املال دفع عن وتوقفهم املرادية األمرا عصيان بسبب القبلية الجهة إىل
بك، وعابدين باشا وحسن وبونابارته قوج وصالح الظ أغا أحمد أيًضا للسفر عني
وكذلك والبحرية، القبلية الجهة إىل املسافرون فتعطل املراكب وطلبوا البلد فارتجت
بعض حصل كان وقد التسخري، من خوًفا والبضايع بالغالل الواصلني مجي امتنع

واملجلوبات. بالغالت املراكب ووصول القبلية، الطريق وسلوك االطمينان
املراكب يف ونزلوا بعساكرهم خرجوا قوج، وصالح الظ أغا أحمد سافر عارشه ويف

قبيل. إىل وذهبوا
ووصوله عمر السيد تشييع من راجًعا دمياط من األلفي كتخدا محمد حرض وفيه

بها. واستقراره دمياط إىل
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يبَق ولم القبلية الجهة إىل متأخًرا كان َمن سافر عرشه تاسع الخميس يوم ويف
أحد. منهم

البنايني من العماير يف األشغال أرباب عىل املعمار منادي نادى عرشينه تالت ويف
يجتمع وأن كان، من كاينًا الناس من أحد عمارة يف يشتغلوا ال بأن والفعلة والحجارين

الجبل. بناحية الباشا عمارة يف الجميع
عظيًما اهتماًما فاهتم الباشا، أزعجت التجريدة عن أخبار وردت عرشينه تاسع ويف
منهم يتخلف ال وأن بالخروج العساكر كربا جميع عىل ونبَّه بنفسه، الذهاب وقصد
الخروج يف عنهم املتقدم هو وأنه بك، وطوسون الدفرتدار بك إبراهيم أوالده حتى أحد
عىل ترويجة فرضة دفرت بتحرير وأمر والطلب التشهيل واستعجل الخميس، يوم يف
الشهرية حساب أصل من أنها وذكروا والقليوبية، والرشقية والغربية املنوفية إقليم

املبتدعة.
ذلك. عىل لحيته وأرخى املنوفية كشوفية الشمارشجي أغا حسن تقلد وفيه

(١٢٢٤ (سنة الثالث بيوم شعبان شهر واستهل

السلحدار، صحبة لريسله الباشا بأمر عمر السيد حق يف عرضحال الوقت مشايخ ق نَمَّ فيه
أنه منها وذنوبًا وُجنًحا ومعايَب مثالَب له وَعدُّوا مرص عن ونفيه عزله سبب فيه وذكروا
من أخذ أنه ومنها واليهود، القبط من أسلم ممن أشخاص أسما األرشاف دفرت يف أدخل
ومنها خورشيد، باشا أحمد فتنة أيام يف مرص ليملكه املال من مبلًغا السابق يف األلفي
عىل ليحرضوا مرص من بالقرب كانوا حني الفتنة وقت يف أيًضا املرصيني األمرا كاتَب أنه
الباشا، حرضة عليهم هللا ونرص حصل ما لهم وحصل الخليج، قطع يوم يف غفلة حني
عليه ويجمع خالفه، ويويل الباشا دولة لينقض العساكر يف الفتن إيقاع أراد أنه ومنها
ظامًلا أعان «من حد عىل وذلك ذلك، وغري العوام وأخالط والصعايدة املغاربة طوايف

عليه». سلط
البعض فامتنع عليه، ختومهم ليضعوا إليهم به وذهبوا املشايخ، أسما عليه وكتبوا
عىل املمتنعني األعاظم والم محاججات بينهم ووقع له، أصل ال كالم هذا وقال: ذلك من

ورًعا. لنفسه وأثبت منا بأروع لستم أنتم لهم: وقالوا االمتناع،
بأقل العرضحال صورة غريوا ثم ومقابحات، ومخالفات منافسات بينهم وحصل
عمر السيد وآخًرا أوًال املمتنعون وكان املمتنعني، بعض عليه وكتب األول، التحامل من
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األمري والشيخ السادات شيخ وخصوًصا عليه، التحامل يف فزادوا الحنفي، الطهطاوي
وخالفهما.

حضوره يف وتأخر قدم، خوش بحارة الشنواني الشيخ عند وليمة يف ُدعي أنه واتفق
يصافحهم ولم عليهم فسلم خارجون، وهم املجلس إىل دخوله حال فصادفهم عنهم
بتوبيخه صوته ورفع األمري، الشيخ ابن عليه فتطاول اإليذا من حقه يف منهم سبق ملا
والحيا األدب قليل إال هو ليس كالمه: جملة يف له ويقول والده، يد يُقبِّل لم لكونه وشتمه

ذلك. ونحو الوالد، للشيخ طبقة تالت
العساكر. وتبعه القبلية الجهة إىل الباشا سافر تالته ويف

كتخدا الباشا وأقام والعسكر، األجناد وباقي واألرنؤد الدالة خرجت منتصفه ويف
بالقلعة. وأقام مقامه قايم بك

الحنفية، إفتا من الطهطاوي أحمد السيد عزل عىل واملتصدرون األشياخ اتفق وفيه
مهدوا أن بعد القلعة إىل به وطلعوا صحبته وركبوا املنصوري حسني الشيخ وأحرضوا
وخلعوا عليهم للسالم طاف ثم نزلوا ثم فروة، حسينًا الشيخ قايمقام فألبس القضية،

خلعهم. أيًضا عليه هم
عندما له ألبسوها كانوا التي الخلع طوى الطهطاوي أحمد السيد الخرب بلغ فلما
لهم، وأرسلها عهد بقرب األوىل جماد يف الحريري إبراهيم الشيخ موت بعد اإلفتا تقلد
يسبه وأخذ واغتاظ، احتد عليه ردَّها فلما فروة، ذاك حني ألبسه السادات الشيخ وكان
الذي الكلب مثل يجعلني كأنه الخبيث، هذا إىل انظروا ويقول: ُجْرمه لجلسايه ويذكر

ذلك. ونحو قيئه، يف يعود
بجواره، الشيخونية إىل إال منها يخرج ال داره يف اعتكف فإنه أحمد السيد وأما
لم لكونه عليه والحط ذمه يف يبالغون وهم عنهم، وتباعد بهم الُخلطة وترك واعتزلهم

الزور. شهادة يف يوافقهم
ظالٍّ كان عمر السيد أن مع والحسد، النفسانية الحظوظ كله ذلك عىل لهم والحامل
خروجه بعد لهم تقم ولم غريهم، وعن عنهم ويرافع يدافع البلدة، أهل وعىل عليهم ظليًال

وانخفاض. انحطاط يف بعده يزالوا ولم راية، مرص من
عليه ُسلِّط ظامًلا أعان ومن يستحقه، ما بعض له وقع الذي فإن عمر السيد وأما

أََحًدا﴾. َربَُّك يَْظِلُم ﴿َوَال
وتحدَّث الخروج، يف وتتابعوا األرنؤد وعساكر باشا حسن سافر عرشينه ثالث ويف
ومحمد حسن بك عثمان وأن معهم، وصلحه املرصيني واألمرا الباشا عن بروايات الناس

350



(١٨٠٩م) وألف ومايتني وعرشين أربع سنة

إبراهيم إىل أرسل وأنه وقابلوه، الباشا عند وصلوا اإلبراهيمي بك ومحمد املنفوخ بك
الباشا إىل الصغري ولده أيًضا هو وأرسل وأكرمه، فتلقاه باشا طوسون ولده الكبري بك

األمرا. وحريم حريمه نسا بعض مرص إىل ووصل فأكرمه،

(١٢٢٤ (سنة األربع بيوم رمضان شهر واستهل

َرثَّة، حالة يف مرصوهم إىل ودخلوا الشام، ناحية من الدالتية من طايفة وصل أواخره ويف
بالكالم يتكلمون الذين بالخوالت املعروفني املخنثني من وصحبتهم غريهم حرض كما

وطنابري. دفوف ومعهم املؤنث،
رياالت خمسة فدان كل عن واحدة؛ رضيبة عىل األطيان دفرت حرروا أواخره ويف
يف وقع كما يش يف مرافعة وال كالم وال مراجعة ذلك يف يحصل ولم والخدم، الربَّاني غري

والرشاقي. الري بحسب املراجعة يف قبله والذي املايض، العام
فإن الري لعموم الكاملة باملساحة فحسابها رشاقي، فيها فليس السنة هذه يف وأما
الدراوي املفرطة بزيادته وتلف األعايل، عىل وعال مفرطة، زيادة زاد السنة هذه يف النيل
بالبحر كثرية وجناين والقطن والسمسم األرز مزارع غرق وكذلك بقبيل، واألقصاب

الناحية. بتلك الفرعونية ترعة انسداد بسبب الرشقي
ليطلع يطلبها وأرسل بقبيل، والباشا املطلوب النسق عىل الدفاتر تحرير تمموا وملا
الروزنامة، طرف من اليتيم أفندي أحمد صحبته وأخذ غايل، املعلم بها إليه فسافر عليها،
وانقىض عليها فختم عليها وأطلعوه بأسيوط إليه فذهبوا الرتجمان، بكتاش هللا وعبد

رمضان. شهر

(١٢٢٤ الخميس(سنة بيوم شوال شهر واستهل

أيًضا وحرض غيبتهم، من وغريهم وبكتاش أفندي وأحمد غايل املعلم حرض عرشه تالت يف
القبلية الجهة إىل هاربًا مرص من خرج أنه تقدم وقد الجوهري، جرجس املعلم أثرهم يف
الذي بيته يف نزل حرض وملا وأكرمه، وقابله الباشا إىل بأمان حرض ثم مدة، واختفى
مسلمهم الناس وذهب لوازمه، بجميع له وقام غايل، املعلم له وفرشه الونديك بحارة

عليه. للسالم وجاهلهم وعاملهم ونرصانيهم
وصل وقد تطريدة، مرصيف إىل غفلة حني عىل الباشا وصل عرشينه التالت يوم ويف
وبونابارته طوسون ابنه وصحبته ساعة، تالتني يف القديمة مرص ناحية إىل أسيوط من
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إىل وصلوا حتى متنكرين حمريًا فركبوا غري، ال سابًقا الوكيل أغا وسليمان الخازندار
الجبل. باب من وطلع الجبل ناحية من القلعة

يسمعوا حتى وصوله ألحد يذكروا ال أن مالحيها أمر السفينة من طلوعه وعند
وهو إال به يشعروا فلم الحريم إىل ودخل رسايته إىل طلع ثم القلعة، من املدافع رضب
مرسعني وغريه بك كتخدا فركب حضوره، وأشيع املدافع برضب أمر ذلك وعند بالحريم،

أثره. عىل فرجعوا القلعة إىل طلوعه بلغهم ثم ملالقاته،
إىل أيام بتالتة وصوله قبل ملالقاته خرج البزرجان حسن محمود الخواجا وكان
يف تعبه وذهب زايًدا استعداًدا لقدومه واستعد وأغناًما مطابخ معه وأخرج اآلثار، ناحية

البطال. الفارغ
ومعهم وعظايمهم العسكر طوايف وصلت أيام بتالتة الباشا وصول بعد ثم
حتى ذلك وغري التمر، وأنواع والقلل والحطب والفحم واألغنام الغالل من املنهوبات

وأبوابها. الدور أخشاب
والرتك، والدالة قوج وصالح األرنؤد وطوايف باشا حسن وصل االتنني يوم ويف
اإلبراهيمي، بك ومحمد املرادي املنفوخ بك محمد وصحبته األلفي بك شاهني أيًضا ووصل
لبعد مهلة أخذوا البواقي إن وقيل: املخالفني، من املرة هذه يف حرضوا الذين وهم

التحضري.
عساكر، وصحبتهم الصغري بك مراد تابع أغا ومحمد األشقر تابع بك إبراهيم وأما
التابعة من إنها قالوا العربان، من طايفة وصول بسبب السويس ناحية إىل فذهبا

منها. السقيا ومنعوا املاء برئ عند وأقاموا حرضوا للوهابيني

(١٢٢٤ (سنة السبت بيوم القعدة ذي شهر واستهل

الناس وأزعجوا الدور، وسكنوا العسكر وباقي الباشا ابن بك إبراهيم حرض فيه
املكر ذوي بعض أن واتفق وغريهما، ومرص ببوالق ومنازلهم مساكنهم من وأخرجوهم
غاصبها هو التي الدار لصاحب أرسل قبيل جهة إىل السفر أراد عندما العسكر من
بارك واسكنها، دارك أخي يا تسلم له: يقول وهو املفتاح، وسلمه فأحرضه فيها، وساكن
توىل منهم الكثري وألن أرجع، وال أموت إني فربما ذمتي، وأبري وسامحني فيها، لك هللا
بخالصها يفرح داره الدار صاحب يتسلم وعندما القبلية، بالجهة واألمريات املناصب
هو فما ويعمرها، بالدين ولو نفسه فيكلف منها تهدم ما وإعادة عمارتها يف ويرشع
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بحصانه عليه داخل وصاحبه إال يشعر فما غيبتهم، مدة يف واملرمة العمارة تمم أن إال
من لكثري ذلك وقع وقد لغريمه، ويرتكها الرحلة إال الشخص يسع فما وخدمه، وجمله

املغفلني. الناس
مايتان مراكبهم وعدة البحر، إىل نزلت الفرنساوية عمارة بأن أخبار وصلت وفيه
ثالثة وحرض الجهات، من جهة أي قصدهم يعلم ال محاربني، مركبًا عرش وسبعة
بالتحفظ األمر مضمونه مرسوم وبيدهم األخبار، لتوصيل املعدين الططر من أشخاص

الثغور. إىل العساكر وخروج باالستعداد الباشا أمر ذلك فعند الثغور، عىل
منهم كبري فسافر بحري، ناحية إىل العسكر من جملة سافر تامنه السبت يوم ويف
وأبي دمياط وإىل رشيد إىل خالفه سافر وكذلك إسكندرية، إىل العسكر من جملة ومعه

والربلس. قري
ليكشف السويس إىل مسافًرا وخرج ليًال الباشا ركب عرشه تامن االتنني ليلة ويف
السيد واللوازم والزوادة والعليق املاء أحمال من باالحتياجات له وقام القلزم، قالع عىل

الِهْجن. عىل معه ومن خروجه وكان املحروقي، محمد
إىل وطلع ليًال وصوله وكان السويس، من الباشا حرض عرشينه رابع األحد ليلة ويف

القلعة.

(١٢٢٤ (سنة األحد بيوم الحجة ذي شهر واستهل

وأرسل لذلك، الصالحة األخشاب فطلب القلزم، ببحر مراكب إنشا يف الباشا رشع فيه
من وغريها والبحري، القبيل املرصي الُقطر من والنبق التوت أشجار لقطع املعينني
الصناع وجمعوا وورشات ترسخانة بوالق بساحل وجعل الروم، من املجلوبة األخشاب
بالسويس الصناع ويركبها الِجمال عىل أخشابًا وتحمل فيهيئونها والنشارين والنجارين
إحداها كبار، سفاين أربع فعملوا البحر، يف ويلقونها ويبيضونها يقلفطونها ثم سفينة،

والبضايع. ار السفَّ لحمل أدوات ذلك وخالف اإلبريق، تسمى
واشرتت الشعرية، بباب الغلة عرصة إىل ذهبت امرأة أن آخره يف الحوادث ومن
ثم الزغلية، عمل من هي فإذا نقودها نظروا ذهبت فما قروًشا، ثمنها ودفعت حنطة
الصرييف إىل معها البايع فذهب أيًضا، قروًشا الثمن ودفعت الغلة فاشرتت أيام بعد عادت
هذا؟ لك أين من الصرييف: لها فقال الغريمة، أنها فعلموا األوىل، مثل مزغولة فوجدها
فقالت: زوجها عن األغا فسألها األغا، إىل بها وأتوا عليها، فقبضوا زوجي من فقالت:
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العشا، بعد الرشقاوي الشيخ بيت إىل بها وحرض األغا فأخذها األزهر، بسوق عطار هو
فانفعل الرشقاوي، الشيخ تابع فالن من أخذتها أنا فقال: وسألوه زوجها وأحرضوا
املرأة األغا وأخذ واختفى، فتغيب وطلبوه منه، بري فأنا ابني هو يكن إن وقال: الشيخ
األزهر. مجاوري من وفيهم ذلك، يفعلون أشخاًصا وعرف الرجل فأقر وقرََّرهما وزوجها
أشخاص عىل وقبض بالبعض، البعض عىل ويستدل ويتفحص يتجسس يزل فلم
مجاوري من ناس وفرَّ بك كتخدا عند بالقلعة أيًضا وحبسهم واآلالت، الُعَدد ومعهم
للمقبوض والتجريس بالتنكيل يشاع يوم كل ويف الوهم، من بهم قام ملا مرص من األزهر

وقتلهم. عليهم
أفندي محمد بيت إىل وأرسلوها عدة عرش ستة جمعوا حتى يتجسس األغا يزل ولم
وقالوا: وجحدوا فأنكروا منكم، العدد هذه اصطنع عمن الحدادين وسألوا املهمات، ناظر
عن والتفحص املحبوسني أمر وطال وأبطلوها، كرسوها ثم الشام، صناعة من هذا

رشيكه. أو غريه عن يعرف عليهم املقبوض بعض فكان غريهم،
كل فكان األزهر، لخطة بنسبتها خصوًصا الحوادث، أشنع من الحادثة هذه فكانت
لم الوقت ذاك يف ألن الصرييف؛ إىل بها ذهب قروًشا للبايع الثمن ودفع شيٍّا اشرتى من
تكون لربما الصرييف: إىل ذهابهم يف يقولون وكانوا خالفها، الناس بأيدي موجوًدا يكن
ما منها التي بحوادثها السنة وانقضت العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول وال «أزهرية»

ذكر.
نصارى من املتصدرين بعض أن وذلك النشوق، عىل املكس بدعة إحداث ومنها
إذا وأنه والباعة، والدقاقني له املستعملني وكثرة النشوق أمر بك كتخدا إىل أنهى األروام
رجاله، ويضبط بها يلتزم مقادير عليهم وجعل واحد، مكان يف وصنَّاعه دقاقوه جمعت
املكوس أقالم من كغريه عليه وقيًما ناظًرا يكون َمْن الخزينة إىل وإيصاله ماله وجمع
كتخدا سمع فلما صورة، له مال ذلك من يتحصل فإنه بالجمارك، عنها يعربون التي
جعلوه الذي واختار بذلك، فرمان بكتابة الحال يف فأمر مخدومه، إىل أنهاه ذلك بك
وجمعوهم النشوق صناع جميع عىل ونادوا الصورين، بني بخطة خانًا ذلك عىل ناظًرا
يشرتي ذلك عىل والقيم املتفرقة، والخطط باألسواق جلوسهم من ومنعوهم الخان، بذلك
وهو سواه، يشرتيه وال ذلك، عىل يزيد ال حدَّده معلوم بثمن تجاره من لذلك املعد الدخان
أو الدخان من شيٍّا باع وجده ومن عنه، ينقص وال حدده بثمن النشوق صناع عىل يبيعه
وعاقبوه عليه قبضوا نفسه، لخاصة ولو الخان ذلك عن خارًجا نشوًقا سحق أو اشرتاه

ماًال. وغرموه
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الدخان، ذلك من ومعهم والبحرية، القبلية والبلدان القرى لجميع معينني وعينوا
املعني بالثمن ويلزمونهم موزونًا قدًرا ويعطونهم مشايخها ويطلبون القرية إىل فيأتون
يوجد وال نعرفه، وال النشوق نستعمل ال نحن القرية: أهل فيقول بيدهم، الذي باملرسوم
تأخذوه لم إن لهم: فيقال نأخذه، وال نشرتيه وال حاجة به لنا وليس يصنعه، من عندنا
كرا ثم املرسوم، املعني القدر بدفع ملزمون فهم يأخذوه لم أو أخذوه فإن ثمنه، فهاتوا

دوابهم. وعليق وكلفتهم املعينني طريق
الحياكة باحتياج أيًضا محتجني القرى عىل وفرضوه فرقوه النطرون أيًضا ومنها

ذلك. ونحو قماشه، وبياض الكتان غزل لغسل إليه والقزازين
بالعرقي، املعروف املسكر الرشاب يف هذا مثل فعل أرادوا أنهم كله ذلك من وأشنع
فقالوا: ذلك، يف لهم فقيل يأخذوه، لم أو أخذوه إن ثمنه ودفع بأخذه القرى أهل وإلزام
والنطالة القطوة يف والكد والحرث والزراعة الزرع أعمال عىل أبدانهم يقوي رشبه إن

ذلك. بطل ثم والشادوف،
موصلة الجبل بباب املعروف القلعة باب تجاه قة َزالَّ عمل يف رشع الباشا أن ومنها
قمينات عدة وحرقوا للعمل، والَفَعلة والحجارين البنايني فجمعوا املقطم، الجبل أعىل إىل
ال بأن والفعلة البنايني عىل باملدينة ونودي للجبس، وطواحني العمارة بجانب للجري
الباشا عمارة يف الجميع ويجتمع كان، من كاينًا الناس من أحد عمارة يف يشتغلوا
إىل األعىل من منحدًرا واسًعا طريًقا التالية السنة يف عملها كمل أن إىل والجبل بالقلعة
عليه يجوز بحيث منه، االنحدار أو الجبل إىل الطلوع يف سهًال املسافة يف ا ممتدٍّ األسفل،

كثري. تعب وال مشقة غري من والراكب املايش

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من وأما

محمد الشيخ ابن إبراهيم الشيخ النبيه الفقيه الفريد والنحرير املفيد العالمة مات
يف وحرض والده عىل تفقه كوالده، الحنفية السادات مذهب مفتي الحنفي، الحريري
وصارت وتمهر وأنجب وغريهم، والصبَّان والدردير كالبييل الوقت أشياخ عىل املعقوالت

الفقهية. للفروع واستحضار جيدة َمَلكة فيه
يف والده منصب تقلد وألف، ومايتني عرشين سنة رجب شهر يف والده مات وملا
والديانة والصيانة والعفة املشكلة، املسايل يف واملراجعة التحري مع أهًال لها وكان اإلفتا،
دعته ما إال لداره مالزًما ودروسه، لوظايفه مواظبًا باملروة، املخلة األمور من والتباعد
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بضعف مبتًىل وكان املظاهر، أرباب مع املجالس وحضور املواساة، من إليه الرضورة
البرص.

داره، من الخروج عن بسببه وانقطع شدة، منه وقاىس الباسور داء اعرتاه وبآخرته
نسيبه بإشارة وذلك الهوا، تغيري وقصد ذلك ألجل إليه فسافر بدمياط حكيم له وُوصف
متزايد مرص إىل ورجع ينجح، فلم باآللة وقطعه معالجته يف أهواًال وقاىس املهدي، الشيخ

األلم.
االتنني يوم يف — وتعاىل سبحانه هللا— رحمة إىل َ تُُويفِّ حتى للفراش مالزًما يزل ولم
الشعبانية بمدرسة وُدفن باألزهر، عليه وُصيل السنة، هذه من األوىل جمادى عرش تاسع
األزهر، الجامع من بالقرب بالعينية اآلن املعروفة كتامة حارة ظاهر الدويداري بحارة
عىل وأعانه فيه هللا بارك — املعطي عبد امللقب محمد سيدي األديب النجيب ولده خلفه

وقته.
املنعم عبد الشيخ واملسلمني اإلسالم شيخ الفهامة والعمدة العالمة اإلمام ومات
األشياخ طبقة آخر من وهو األزهري، املالكي العماوي أحمد الشيخ اإلسالم شيخ ابن
وحرض مذهبه، ُعلما من وغريه الزهار الشيخ عىل تفقه عرش، الثاني القرن أهل من
الصباغ والشيخ النفراوي سالم والشيخ والصعيدي، والحفني كالدفري املتقدمني األشياخ

الطلبة. به وانتفع الدروس وقرا فارس، والشيخ السكندري
والديانة العفة مع املتقدمني طريقة عىل باألزهر الدروس إلقا عىل مالزًما يزل ولم
الدنيوية التعلقات من بيده ليس بمعيشته قانًعا بحاله راضيًا الناس، عن واالنجماع
أهليته مع الفتيا عىل يتجرأ ولم العشاير، أبي السعود أبي سيدي رضيح عىل النظر سوى
امللبس يف التجمل مع األمور وسفاسف الدنيا لزخارف نفسه تطمح ولم وزيادة، لذلك
املجالس، يف بالحق ويصدع الناس، أيدي يف ملا التطلع وعدم الغنى وإظهار واملركب،
وال والحشمة، األنفة مع الرضورة بقدر النادر يف إال واألكابر الحكام بيوت إىل يرتدد وال

زمانًا. وال حاجة وال رضورة يشكو
القعدة ذي عرش حادي الخميس ليلة َ وتُُويفِّ أياًما مرض حتى حالته عىل يزل ولم
من بالقرب الحلفا بدرب الكاين منزله من بجنازته وخرجوا سنة، وثمانني أربع عن
من ودخلوا األرشفية، عىل النحاسني عىل الجمالية خطة عىل بالجنازة فمروا الربقية، باب
برتبة والده مع وُدفن حافل، مشهد يف عليه وُصيل األزهر، الجامع إىل الخراطني حارة
الشيب وخطهم صلحا، لحى ذوي رجال أربعة الذكور األوالد من وخلف املجاورين،

عنه. وعفا هللا رحمه — البنات خالف
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بربغوت الشهري أحمد الشيخ املحقق العالم الورع الصالح النبيه الفقيه ومات
يف ومهر العرص أشياخ عىل تفقه بالبحرية، باليهودية املعروفة بالبلدة ومولده املالكي،
بفضله وشهدوا بينهم ذكره واشتُهر الطلبة، به وانتفع الدروس وأقرأ واملعقول، الفقه
النفس منكرس مواله له قسمه بما وراضيًا الناس عن منجمًعا حسنة حالة عىل وكان
سنني مدة بالزمانة وتمرض حوايجه، يف يميش الفقها، بعمامة يتزيَّ ولم متواضًعا،
— وتعاىل سبحانه — هللا رحمة إىل َ تُُويفِّ حتى أماليه وال درسه يقطع ولم بعصاه، يتعكز

هللا. رحمه — املجاورين برتبة وُدفن السنة، من صفر شهر خامس األربع يوم
بالفيوم ُولد املالكي، الفيومي سليمان الشيخ الشهري والنبيل النحرير العمدة ومات
يميش عمره أول يف وكان باألزهر، الفيمة برواق وجاور القرآن، وحفظ مرص إىل وحرض
دروسه حرض ثم صفرا، وشملة صوف ُدرَّاعة وعليه الصعيدي، الشيخ حمار خلف
فيذهب شجي، صوت له وكان املنشدين مع واختلط وغريهما، الدردير الشيخ ودروس
به فيعجبون األعشار ويقرا اإلنشادات فينشد الليايل، يف األعيان بيوت إىل املتذكرين مع

غريه. عىل زيادة ويكرمونه
وهم برقوق، السلطان ذرية من الربقوقية لهم يقال الذين األعيان ببعض واختلط
نسا إىل توصل وبهم الطواشية، باألغوات معارفه وكثرت أمره فراج أوقافه، عىل نظار
أزواجهن، وعند عندهن زايد قبول له وصار وقضاياهن، حوايجهن يف والسعي األمرا

املحدقون. به وأحدق البغال وركب باملالبس وتجمل
فَوِرثها. فماتت بدارها وسكن حسني، األمري قنطرة بناحية بامرأة وتزوج

الفيمة. رواق ملشيخة املرتجم تعني العقاد محمد الشيخ مات وملا
وعال ذكره واشتُهر عابدين، بحارة عظيمة داًرا باملبدول املعروف بك محمد له وبنى
مرص، إىل وعاد السلطنة دار إىل األمرا مقتضيات بعض يف وسافر صيته، وطار شانه

بشانه. واعتنوا وغريهم واألقباط واألغوات والحريمات األمرا من الهدايا عليه وأقبلت
يف وترصف الرومي، هللا عبد ببنت الكبري بك إبراهيم زوجة زليخا الست وزوَّجته
وكان والبحرية، القبلية بالبالد فاشتُهر وغريها، رشيد تجاه الرب عزب ومنها أبيها، أوقاف
ا جدٍّ النفس كريم وكان القضايا، يف التداخل بسبب مشارًكا؛ العلم يف بضاعته قلة مع
والصغري للكبري واملواساة والتواضع والبشاشة املعارشة حسن مع قليل لديه وما يجود
يَمكِّنه ال زايًرا أو حاجة إىل منزله يف أتى ومن للواردين مبذول وطعامه والحقري، والجليل
وأعطاه اقرتض أشيا معه يجد ولم مسرتفد أتاه وإذا يعشيه، أو يغديه حتى الذهاب

وبدونه. بعوض كان من كاينًا أحد عىل وسعيه بجاهه يبخل وال مأموله، فوق
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العشا بعد إال يعود فال الناس حوايج يف الصباح من يركب أنه مراًرا له اتفق ومما
بشفاعة إما قصته إليه فينهي آخره أو الطريق نصف يف حاجة ذو آخر فيالقيه األخرية،
فيقول راكب وهو لقصته ويستمع له فيقف ذلك، غري أو مسجون خالص أو أمري عند
هذا يف داره يف هو الحاجة: صاحب فيقول ليًال، صار الوقت فإن إليه نذهب غد يف له:
ويقيض داره، بعدت ولو األمري ذلك إىل الحاجة صاحب مع طريقه من فيعود الوقت،

الليل. من حصة بعد ويعود حاجته
بيش أتوه فإن سعيه، نظري أجرة وال جعالة يؤمل وال ينتظر وال شانه، كان وهكذا
ووفدت القلوب إليه فمالت ذلك؛ عىل وشكرهم — َكثُرت أو َقلَّت — قبلها هدية أو أخذه
داره يف وينزلهم بالبشاشة ويستقبلهم أحًدا، يرد فال ناحية كل من الحاجات ذوو إليه
ويرجعون ويزودهم، يقيضحوايجهم حتى ضيافته يف ويستمرون ويكرمهم، ويطعمهم
وإذا املكافآت، من أمكنهم بما يكافئونه ثم وشاكرين، ومحبورين مرسورين أوطانهم إىل
ِمن بمجلسه َمن عىل منها فرَّق باملنزل حضوره وصولها وصادف هدية إليه وصلت

قيل: كما ومعارصيه أقرانه عىل وساد القلوب إليه انجذبت فبذلك الحارضين؛

ي��س��ي��ُر ع��ل��ي��َك إي��اه وك��ونُ��ك ال��ف��ت��ى ق��وِم��ه ف��ي س��اَد وِح��ل��ٍم ِب��ب��ذٍَل

الصعيد، إىل املرصيون األمرا وارتحل مرص، إىل الجزايريل باشا حسن حرض وملا
وأمهات وجواريهم أوالدهم عىل وقبض نساهم، من األموال وطلب بدورهم وأحاط
فآواهن الكبار، األمرا نسا من الكثريُ املرتجم إىل التجا املزاد سوق وأنزلهم أوالدهم،
باشا حسن إقامة مدة ومواساتهن بهن، والرفق حمايتهن يف السعي يف نفسه وأجهد
إمارتهم إىل الطاعون بعد أزواجهن رجع فلما بك، إسماعيل إمارة يف وبعدها بمرص
الرشوَة قبوله بعدِم عندهم واشتُهر ووجاهته، ومحبته وقبوله عندهم املرتجم قدر ازداد
الحريم، محل إىل ويعرب األمري بيت إىل يدخل فكان والتورِع، والديانِة األخالق ومكارِم
أبانا وشاورنا الشيخ، أبونا زارنا ويقولون: عندهن، بدخوله وينرسون معهن ويجلس

ذلك. ونحو بكذا، علينا فأشار الشيخ
املرصية، البالد الفرنساوية طرقت أن إىل الحالة هذه عىل الجميع مع يزل ولم
امتألت حتى أفواًجا أفواًجا إليه وذهبن بيوتهن من النسا وخرج األمرا، منها وأخرجوا
ودافع الفرنساوية، يف وتداخل املرتجم لهن فتصدى بالنسا، الدور من حولها وما داره
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مرص إىل وأحرضهم املرصية، األجناد من لكثري أمانًا وأخذ شهوًرا، بداره وأقمن عنهن
ونهاًرا. ليًال بداره وأقاموا

الواليم، لهم ويعمل داره إىل ويحرضون شفاعاته، وقبلوا أيًضا الفرنساوية وأحبه
املسلمني، بني األحكام إلجرا رتبوه الذي الديوان ريسا يف وقرروه معهم أموره وساس
كل مشايخ عىل ورتبوا جعلوه، الذي النسق عىل املرصية والبلدان القرى أمور نظموا وملا
ملشيخة ذلك مضاًفا املرتجم املشايخ وشيخ إليه، ومشايخها البلدة أمور ترجع شيًخا بلد
البلدان بمشايخ داره فازدحمت إبريزون يسمى فرنساوي الكبري وحاكمهم الديوان،

الديوان. مرتب خالف خاص مرتب وله أفواًجا، ويذهبون أفواًجا إليه فيأتون
وحرضت بالدهم إىل وسافروا أيامهم، انقَضت أن إىل وجاهته يف معهم واستمر
بعيد الذكر، شهري الحرمة وافر واملتصدرين الُعلما عداد يف واملرتجم والوزير العثمانية
الرجائي أفندي خليل قتل وملا واألصاغر، األكابر عند القول مقبول الجانب مرعيَّ يت الصِّ
وخازنداره الدفرتدار أخو إليه التجا باشا، طاهر مقتل حادثة يف بك وكتخدا الدفرتدار

بالدهم. إىل سافروا حتى وواساهم، فحماهم عنده وأقاموا داره إىل وذهبوا وغريهما،
واستمر لسانه، وعقَد ه، ِشقَّ فأبطل بارد خلط به نزل حتى حالته عىل يزل ولم
عابدين، بحارة بيته من بجنازته وخرجوا الحجة، ذي عرش خامس األحد ليلة َ وتُُويفِّ أياًما
كان وربما املتقدمني، الكبار العلما مشاهد مثل ا جدٍّ عظيم مشهد يف باألزهر عليه وُصيل
ريال آالف العرشة نحو ديونًا عليه ووجدوا الكثرة، يف الرجال كجمع خلفه النسا جمع
وعنه عنا وعفا وسامحه هللا رحمه — ابنتني إال األوالد من يخلِّف ولم أصحابها، سامحه

آمني.
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(١٨١٠م)

املوسكوب بغلبة الرومية الديار من األخبار وردت فيه االتنني، بيوم املحرم استهل
وتخوُّف، األسعار يف وغال حرص شدة بإسالمبول واقع وأنه كثرية، ممالك عىل واستيالهم

التطمني. ألجل الواقع بخالف املمالك يف يذيعون وأنهم
مدة من الدولة إىل ه توجَّ كان الذي القابجي أفندي إبراهيم حرض خامسه ويف
يف وطلع ومدافع، شنًكا لقدومه وعملوا وغالل، ذخرية بطلب مراسيم يده وعىل سابقة،

القلعة. إىل موكب
بمرص فأقاما شويكار، أغا أحمد وصحبته قبيل ناحية من أفندي ديوان رجع وفيه

القبليني. األمرا إىل بجواب رجعا ثم أياًما
الجهات منها وارتجت مزعجة، عجيبة زلزلة حصلت عرشه تالت السبت ليلة ويف
منامهم من منها الناس فانزعج دقايق أربع نحو واستمرت متواليات، درجات تالت
الخالص يريدون األزقة إىل هاربني دورهم من الكثري وخرج وقلقة، جلبة لهم وصار
الناس وأصبح الليل، من السابعة الساعة أول يف ذلك وكان عنهم، بُعده مع الفضا إىل
جدران وتشققت قديمة ودور حيطان بعض بسببها وسقط بينهم، فيما بها يتحدثون

نعلمه. ال ذلك وغري باملنوفية، أخنان بأم منارة ونصف بسوس، منارة وسقطت
منها الناس فانزعج األوىل دون ولكن زلزلة، حصلت أيًضا السبت يوم عرص ويف
األربع ليلة يقول من فمنهم بمعاودتها، العالم لغط كثر ثم سكنوا ثم وهاجوا أيًضا،
من ومنهم املنجمني، لبعض ذلك وأسندوا طويًال، تستمر وأنها خالفه، يقول من ومنهم
بحصول وأخربه الباشا إىل ذهب نرصانيٍّا رجًال وأن واليهود، النصارى لبعض أسنده
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حتى حبسه الباشا وأن اقتلني، صدقي يظهر لم وإن احبسني له: وقال قوله يف وأكد ذلك،
واختالقاتهم تخيالتهم من ذلك وكل كذبه، من صدقه ليظهر عينه الذي الوقت يميض

هللا. إال الغيب يعلم وما وأكاذيبهم
كاملعلم األقباط عظما بيوت عىل باالحتياط الباشا أمر عرشه رابع األحد يوم ويف
يف فأحرضوهم سبعة، وعدتهم وفرانسيكو فلتيوس وأخيه الطويل جرجس واملعلم غايل
أريد لهم: قال يديه بني حرضوا فلما دفاترهم، وأخذوا دورهم وسمروا منكرة صورة
يف لهم يأذن وأن األمان منه فطلبوا بحبسهم، وأمر هذه دفاتركم بموجب حسابكم
عليهم قرر ثم الحبس، إىل يديه بني من وخرجوا غايل، املعلم فخاطبه لهم فأذن خطابه
تالتني منهم طلب كان أن بعد كيس، آالف سبعة الروزنامجي أفندي حسني بواسطة

كيس. ألف
ليلة وهي الليلة، تلك زلزلة حصول الناس يف شاع عرشه تامن الخميس يوم ويف
فخرجوا البلد، بخارج للطلوع الناس غالب فتأهب الليل، نصف يف ذلك ويكون الجمعة
األزبكية بركة ووسط قمر، الشيخ ونواحي ببوالق النيل شاطي إىل وأوالدهم بنساهم
وقراميدان الرملية وسط يف خياًما ونصبوا أيًضا، العسكر من الكثريُ خرج وكذلك وغريها،
بربج كان الشمس ألن يوصف؛ وال يكيف ال ما الربد من الليلة تلك وقاسوا والقرافتني،
العيارون وتسلق وتوهموه، وأذاعوه أشاعوه مما يش يحصل ولم الشتا، وسط وهو الدلو،
كثر الجمعة يوم أصبح فلما وفتشوها، واألماكن الدور من كثري عىل الليلة تلك والحرامية
من وكل الزلزلة، أمر يذكر أحًدا ال بأن األسواق يف فنادوا ذلك، من الحكام إىل التشكي

الفارغ. اللفظ هذا وتركوا فانكفوا عوقب، داره من لذلك خرج
إنسان قام فإذا األزهر، الجامع بصحن بالليل يقفون أنفار باألزهر ظهر وفيه
والقبض الفحص يف املهدي الشيخ فاجتهد ذلك وأشيع معه، ما أخذوا منفرًدا لحاجته
املظاهر أصحاب أوالد من هو من وفيهم ونسبهم، أشخاصهم عرفوا أن إىل ذلك فاعل عىل
من وأخرجوه شهرة، له ليس رفقاهم من شخًصا وأظهروا أمرهم فسرتوا املتعممني،
بني ويفتضحون بعد فيما الفاعلني سرت وسنكشف الفعال، إليه ونسبوا منفيٍّا البلدة

وعرشين. سبع سنة يف ذلك خرب يأتي كما العالم
واجتمعوا األزهر، بحارة الفواحشسكنوا والنسا القوادين من طايفة أخرجوا وكذلك
وديدنهم سمرهم جعلوا والسوقة البلد وأهل بل وعساكرهم، الدولة أكابر إن حتى أهله يف
منه تظهر موبقة كل هي ويقولون: وقبيحة، رذيلة كل له ونسبوا وأهله، األزهر ذكر
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قبُل منه ظهر وقد ذلك، بعكس صار والعلم الرشيعة منيع كان أن وبعد أهله، ومن
مخفية. ذلك غري وأمور الحرامية واآلن الزغلية،

طريًقا أنشاها التي الزالقة، إىل القلعة من املوصلة الطريق تمهيد الباشا طلب وفيه
والحارات األخطاط عىل يفرض أن وأراد ذكرها، السابق املقطم الجبل إىل منها يصعد
عنه بدًال عليه يُفرض واملساعدة الخروج عن اعتذر ومن مخصوص، بعدد للعمل رجاًال
الطبول عىل األوباش واستحرض األمر هذا وأشيع البدل، نظري يدفعها الدراهم من قدًرا أو
املهدي الشيخ إن ثم خرسو، باشا محمد عمارة قضية يف يفعلون كانوا كما والزمور
أمًرا، له يتم لم ذلك فعل ملا خرسو باشا محمد أن وهًما عليه وأدخل بك بكتخدا اجتمع
ولم ذلك فرتكوا األمر؛ هذا ترك واألوىل دولتكم دوام نطلب ونحن أيامه، تطل ولم وعزل

بعد. يذكروه

(١٢٢٥ (سنة األربع بيوم الخري صفر شهر واستهل

أي: الذمة، كاتب وه وسمَّ وُكتَّابه، الروزنامجي عىل النظر أفندي خليل الباشا قلد فيه
يُكتب فال الجديدة السنة عن باملريي الطلب فتح عند ذلك وكان واملرصف، اإليراد ذمة
ذلك من فتكدر عالمته؛ عليها ويكتب عليها، يُطِلعوه حتى تذكرة وال تنبيه وال تحويل

الكتبة. وباقي الروزنامجي
وذلك رسها، وكشف فضيحتها وابتدا الروزنامة، يف أدخلوها دسيسة أول وهذه
يوفرون الكتاب من معه ومن الروزنامجي أن إليهم أنهى الخاملني األفندية بعض بإغرا
الخزينة، بمال إجحاف ذلك ويف فيها، ويتوسعون املريية األموال من الكثري ألنفسهم

الرشب. من يُفيق وال خرسو باشا محمد عند الخزينة كاتب كان هذا أفندي وخليل
بقياس متقيدين كانوا الذين األقباط كتبة من أشخاص تالتة الباشا طلب وفيه
والرشوات الرباطيل أخذوا أنهم عنهم بلغه لكونه وحبسهم ورضبهم باملنوفية، األرايض
وهي الطني، من ارتوى فيما القياس من وأنقصوا البالد، بعض أرايض طني قياس عىل

مرة. غري ذكرها تقدم وقد القياسة، وسموها الري الطني عىل حدثت التي البدعة
بقي أنه عىل األراَيض، املاء وعموم النيل لكثرة الكامل عىل السنة هذه يف وُحررت
وتجسري الحبوس، وحبس الرتع حفر عدم بسبب رشاقي؛ وغريها البحرية بالد من الكثري

ذلك. عن وعجزهم املظالم بالفرض وامللتزمني الفالحني واشتغال الجسور،
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بما البالد عىل فرضة تقرير يف ورشع األقاليم، كشاف الباشا طلب خامسه ويف
كيًسا تمانني أعالها عىل فقرروا القبط، واملعلمني األقاليم كشاف ونظر نظره يقتضيه

كيًسا. عرش خمسة واألدنى
عىل ويوزعونها بدفاتر ذلك يحررون الذين الكتبة من أحد ذلك بتحرير يتقيد ولم
قبل يفعلون كانوا كما الحصص مللتزمي أوراًقا باملقادير يعطوا ولم الحال، مقتىض
وأخذ الكتبة، ديوان إىل وذهب أمره تدارك فرضة تقرير بلغه إذا كان امللتزم فإن ذلك،
نفسه عىل وكتب معلوم، بأجل مهلة منهم وأخذ بها وتكفل حصته عىل املقرر القدر علم
الدفع يف يسعفوه لم وإن فالحيه، من املبلغ تحصيل يف يجتهد ثم عندهم وأبقاها وثيقة
يستوفيه ثم بالربا، ولو استدانه أو مقدرة ذا كان إن عنده من دفعه الطلب عليه وحولوا

فشيٍّا. شيٍّا الفالحني من ذلك بعد
ل ليحصِّ وطنهم يف واستقرارهم وتأمينهم حصته، فالحي راحة عىل حرًصا ذلك كل
ذلك يفعل لم وإن وعيالهم، هم به يقتاتون ما وبعض املريي، املال من املطلوب منهم
وما الحثيث، بالطلب األعوان الناحية عىل وعنيَّ الناحية كاشُف ذلك باستخالص تحول
والطلب اإلرسال تكرر الدفع تأخر وإن ُكَلفهم، املعينني طرق حق من ذلك إىل ينضاف
عنه وزيادة املطلوب األصل قدر ذلك يف ضاع وربما الهم فيتضاعف املرشوع، النسق عىل

مرتني. أو مرة
يسمونها فضة أنصاف عرشة ريال كل يف وهو بالفرط، يحبسونه يقبضونه والذي
وذلك تمانني، التسعني ويجعل فضة نصًفا تسعني الريال عن املبارش فيقبض ديواني،
حال فينكشف القبط، كتبة من املبارشين خدم من الرسم أوراق يف يقرره ما خالف
امللتزم فيطلبه غريها إىل بلدته من يفر ثم والبهيمة، الغلة من عنده ما ويبيع الفالح
كان إن الحال أداه فربما أيًضا، طريق بحق الناحية كاشف من املعينني إليه ويبعث

بالكلية. اإلقليم من والخروج الفرار إىل والحركة العيال خفيف
الذين مرص قرى فالحي من والرومية الشامية البالد امتألت حتى ذلك وقع وقد

الجور. َهول عظيم عن أوطانهم عن وتغربوا منها وخرجوا عنها، جَلوا
حصته أو بلده وحال حاله يشكو عرضحاًال له وكتب بامللتزم الحال ضاق وإذا
هات له: يقال الباشا إىل عرضحاله وقدم وتجارس التخفيف، ويرجو حالها وضعف
الجهات بعض عىل فايظها بقدر ترتيبًا له يعني أو بدلها، أو حصتك تمن وخذ التقسيط
جانبُه يُراعى ممن وكان سنده سلم فإن أحدثوها، التي والجمارك املكوس من املريية

أمره. أهمل وإال صورة املذكورة الجهات بعض إىل ل حوَّ
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من الكثري ذلك وقع وقد الفرض، مال من عليه انكرس بما لهم باعها وبعضهم
ثمنها له وخصموا بعضها عن فنزل عظيمة مقادير عليه انكرس املتعددة، الذمم أصحاب
أخرى فرضة حدثت فإن به، يطالب الباقي عليه وبقي الفرضة، من عليه املنكرس من
بالربا واستدان فالحيه لعجز يده وقرصت الباقي، إىل ت وُضمَّ بها وقعد الباقي غالق قبل
نفسه خالص إىل فيضطر الجهتني، من الطلب عليه وتوجه الحال تضاعف العسكر من
االلتزام من اليد فارغ ويصبح الكرس عليه يبقى وقد كاألول، يده تحت بقي عما وينزل
حيث من محتاجني فقرا وأصبحوا ثروة، ذوي أغنيا كانوا لكثري ذلك وقع وقد ومديونًا،

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول وال يشعرون، ال
ترداد بعد مرص ناحية إىل الحضور إىل القبليني املرصيني األمرا همم تحركت وفيه
أيًضا، املنفوخ بك محمد وحضور ورجوعه أفندي ديوان وحضور واملكاتبات، الرسل
املقادير ويعطيه التقادم له ويقدم الخلع وألبسه الباشا، عليه أنعم منهم حرض من وكل
بك محمد عىل أنعم كان إنه حتى صيدهم، الباطني وقصده األكياس، من العظيمة

ذلك. وغري كيس ستماية عنه عوضه ثم بوالق، ديوان جمرك بالتزام املنفوخ
ورشة ونقلوا الرزاز، كتخدا مصطفى بن لصالح املهمات نظر الباشا قلد وفيه
املهمات بناظر املعروف الودنيل طبل أفندي محمد بيت من وُعددهم ومنافخهم الحدادين
ونزعوا واملدافع، الجلل وصناع العربجية وكذلك التبانة، بناحية املذكور صالح بيت إىل
وغريه. اللبان وجمرك الفضة قاعة وكذلك نظره، تحت وكان البارود معمل أيًضا منه

الوقت، يف الزلزلة بوقوع وغريها والشامية الرومية البالد من األخبار وصلت وفيه
كريت بالد يف وحصل مدة، وأطول وأشد أعظم كانت أنها إال بمرص، فيه حصلت الذي
وخسفت الردم، تحت الناس من كثري وهلك كثرية، ودوًرا أماكن وهدمت كثرية إتالفات
وحكى َخْسف، بالالذقية أيًضا وحصل مراكب، عدة مالطة ساحل عىل وتكرس أماكن
بها انخسفت أبنية أسفلها يف فظهر الالذقية، من جهة يف انشقت األرض أن الناقلون

ثانيًا. انطبقت ثم ذلك قبل األرض
— الكربى القمامة احرتقت ملا أنه وهو املقدس، ببيت وقع ما الحوادث من وفيه
السلطاني األمر فربز الدولة، إىل أعرضوا — املايض قبل العام يف حرقها ذكر تقدم كما
القدس، إىل فحرض رشيف مرسوم يده وعىل قابجي أغا لذلك وعينوا بناها، بإعادة
األول، من أحسن وضع عىل البنا يف ورشعوا العمارة، مهمات تشهيل يف االجتهاد وحصل
عجيبًا، إتقانًا البنا وأتقنوا لها، مجاورة أماكن فيها وأدخلوا جرمها مساحة يف وتوسعوا

األقىص. املسجد رخام من إليها ونقلوا النحيت، بالحجر وحيطانها أسوارها وجعلوا

365



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وعىل املعني األغا عىل وشنعوا الينكجرية، األرشاف من جماعة ذلك يمنع فقام
إال إعادتها يجوز ال خربت إذا الكنايس إن قايلني: للدين حماية وتعصبوا البلدة، كبار
يف ليوضع القديس الحرم رخام أخذ وال تشييدها وال بها االستعال يجوز وال بأنقاضها،
املعارضني عن يعرفه باشا يوسف إىل املعني األغا ذلك فأرسل ذلك يف ومانعوا الكنيسة،
طريق من فوصلوا وافرة، عدة يف عسكره من طايفة باشا يوسف فأرسل الدولة، ألوامر
فدهموا املعتاد، الطريق خالف املسافة قريب القدس إىل موصل مسلك وهو الغور
نيف وهم آخرهم عن وقتلوهم دير يف وحارصوهم غفلة، حني عىل املعارضني الجماعة

نفًرا. وتالتون
املوىل فنسأل حرقها، قبل عليه كانت مما وأضخم أعظم أرادوا كما القمامة وشيدوا

الدين. يف السالمة

(١٢٢٥ الخميس(سنة بيوم األول ربيع شهر واستهل

مرص، إىل األجناد من وكثري سويف، بني ناحية إىل القبايل املرصيون األمرا وصلت فيه
إليهم. تانيًا رجع ثم أفندي ديوان وحرض الرسل وترددت

السنتني عن الروزنامجي أفندي حسني حساب بعمل الُكتاب الباشا أمر وفيه
فاستمروا البعضمنهم، بإغرا وذلك وعرشين، وأربع وعرشين تالتة سنة وهما املاضيتني،
ذلك الباشا يعجب فلم كيًسا، وتمانون ماية أفندي لحسني فزاد أياًما الحساب عمل يف
منه أريد كنت أنا وقال: كيس أربعماية بدفع ألزمه ثم الحساب، عمل يف واستخونهم
الباشا إىل صبحها يف وطلع له، تأخر الذي نظري يف مايتني يف سامحته وقد كيس ستماية
حرض الغروب بعد كان فلما داره، إىل ونزل منصبه، يف باستقراره فروة عليه وخلع
يقولون: وهم الدفاتر وطلبوا مشاعل، ومعهم مزعجة هيئة يف العسكر من جماعة إليه
كيس، األربعماية بطلب الحواالت عليه وحولوا وذهبوا الدفاتر وأخذوا معزول، معزول

تانيًا. الدفاتر له ردوا ثم ودفعها تحصيلها يف فاجتهد
أن وذلك الروزنامة؛ كتاب من باليتيم املعروف أفندي أحمد كاينة حصلت وفيه
فيه يعرِّفه الدقهلية، إقليم كاشف من مكتوب إليه فوصل األزبكية، ببيت كان الباشا
خالف مساحتها فوجد املذكور، أفندي أحمد إقطاع يف جارية أرض قطعة قاس أنه
املذكور فعل من وذلك فدان، الخمسماية نحو منها ومسقوط األول، املقياس بدفرت املقيد
دفاتر ألن معه؛ ويدلسون يراعونه ألنهم واملساحني؛ الكتبة النصارى مع ومخامرته

بيده. الروزنامة
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السيد وكان وسجنه، أفندي أحمد عىل بالقبض الحال يف أمر املكتوب قرأ فلما
وأخرباه الباشا عند فرتجيا األلفي الكبري كاشف عيل وكذلك حاًرضا، املحروقي محمد
املحروقي السيد واستأذنه حركتها، عىل يقدر وال رجله يف بالرسطان مريض املذكور بأن

ذلك. إىل فأجابه أبوابه من باب داره فإن داره، إىل يأخذه بأن
عنه، فمنعهم وأزعجوه إليه وصلوا قد وكانوا باملعينني، ولحق الحال يف وركب
كنت إني قال: أن بعد كيًسا تمانني عليه فقرر أمره، يف الباشا وراجع داره إىل وأخذه
عن ألجلك تجاوزت وقد كيس، ماية فقلت: لساني فسبق كيس ثلثماية أقول: أن أريد
تدل أشياء وعدَّد وكذا، كذا يفعل ألنه ذلك؛ من أكثر عىل يقدر ال وهو كيًسا، عرشين
أسيوط، ناحية إىل الفرضة بدفرت الباشا إىل سافر ملا أنه منها كبرية، غنية ذو أنه عىل
وخدم وفراشون وكرارات وبشخانات وسحاحري فرش وصحبته هيئة يف البلدة إىل طلع

واملزين. والحكيم ومصاحبجية وكيالرجية
كتبة من جاجرت إنه له: فقيل منصبه وعن عنه سأل هيئته الباشا شاهد فلما
قلفاوات أو جاجرت باش يكون فكيف تلميذ، بمعنى جاجرت كان إذا فقال: الروزنامة،
يسأل وطفق نفسه يف ذلك وأرس ذلك؟ يش وأي الروزنامجي، كبريهم عن فضًال إلقليم

الناس. أيدي يف ملا والتطلع والحسد الحقد طبعه من ألنه أحوالهم؛ عن ويتجسس
الكارهون إليه انضم — تقدم كما — الروزنامة يف الذمة كتابة أفندي خليل قلد وملا
وأنهوا بك، وكتخدا الباشا باب إىل وتوصلوا بوجوده، الذكر خاميل كانوا الذين للمذكور
يخرج ال الروزنامجي أفندي حسني وأن يختار، كما املريية األموال يف يترصف أنه فيه
الفقرا من عدة ليلة كل يف عنده ويجتمع للضيفان مفتوح وبيته وإشارته، مراده عن
من بكثري ويتعهد وغريهم، العلم أهل من الكثري ويوايس القصاع، يف الثريد لهم يثرد
حتى عليهم ويصرب حسابه يف ويضمها حصصهم، عىل تقرر التي بالفرض امللتزمني

واملقدرة. الحال سعة عىل دليل ذكر ما وكل ذلك، ونحو الزمن طول يف له يوفوها
فاتفق املوات، من كان الطني من املذكور القدر فإن به أخذه الذي الذنب وأما
ومواتًا خرًسا كان أن بعد وأصلحوه، وأحيوه وجرفوه الناحية ملتزمي رشكاه مع املذكور
منها، فأسقطه املساحة يف يدخل ال ذلك أن وظن للزراعة صالًحا وجعلوه به، يُنتفع ال
داره يف وانقطع منها ومنعوه الروزنامة، كتَّاب من اسمه وأسقطوا وقع، ما له فوقع

رجله. ألم به وزاد
الجمارك من وعزله حسن، محمود الخواجا عىل الباشا أيًضا انحرف وفيه

كيًسا. وخمسون ألفان مبلغ وهو له املطلوب عليه وأكل والبزرجانية،
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(١٢٢٥ (سنة السبت بيوم التاني ربيع شهر واستهل

وهدم كثري رضر منه حصل عظيم سيل بنزول الحجازية البالد من األخبار وصلت فيه
خاصة بمكة هدم أنه حكوا للتجار، البضايع من كثريًا وأتلف وجدة، بمكة كثرية دوًرا

صفر. شهر يف ذلك وكان دار، ستماية
وخرج دهشور، إىل وصلوا وأوايلهم الرقق ناحية إىل املرصيون األمرا وصل وفيه
وعيل الوكيل أغا مصطفى إليهم وذهب وأحبابهم، بيوتهم من باملالقاة األتباع إليهم
له وقدم الباشا، ابن طوسون أثرهم يف ثم الباشا ثم أفندي، وديوان الصابونجي كاشف
يف واالختالفات املراسالت ترداد وكثر رجعوا، ثم أياًما بوطاقه وأقام تقادم بك إبراهيم

الرشوط. أمر
وقابال القلعة إىل فطلعا آخر، صنجق وصحبته يوسف بك حرضعثمان خامسه ويف
وأرسل أكياًسا، وأعطاهما خلًعا عليهما فخلع كذلك، يوم تاني يف وحرضا رجعا ثم الباشا

أيًضا. املرادي املحرمجي بك سليم وإىل هدايا بك إبراهيم إىل
خارج وطاقهم ونصبوا الجيزة، إىل الجميع وصل عرشه حادي التالت يوم ويف
مدافع، لحضورهم يرضب الباشا أن وانتظروا كثرية، وهوارة عربان وصحبتهم الجيزة
نيًفا مرص أمري أكن ألم االحتقار؟ هذا ما هللا! سبحان بك: إبراهيم وقال يفعل فلم
وأعطيه أتباعي من صار وبأخرة مراًرا، ووزارتها واليتها قايمقامية تقلدت سنة وأربعني
مدافع لنا يرضب فال الصلح، صورة عىل األمرا وباقي أنا أحرض ثم كيالري، من خرجه

ذلك. من وتأثر اإلفرنج، بعض لحضور يفعل كما
وظهر يثبت، فلم بك إبراهيم عىل للسالم الغد من الباشا تعدية الناس يف وأشيع
يف األلفي بك شاهني إليه وحرض قرصه، يف وجلس شربا إىل مبكًرا وأصبح يفعل لم أنه
إن ثم الخاطر، منفعل الجيزة إىل عايًدا عنده من ورجع مكاملات بينهما ووقع سفينة،
وصل وعندما اللقلقة، وكثرت اللغط وبدا الجميع إليه فاجتمع عساكره، عرض الباشا
من وفرشه متاعه ونقل الفيوم، إىل وأرسلهن وأركبهن حريمه أزَّر الجيزة إىل بك شاهني
الخاصة. مجالسه يف التي الشبابيك وزجاج املرايات وكرس اليوم، بقية يف الجيزة قرص
وقبيلته عريضإخوانه إىل وذهب ومماليكه، وخشداشينه وأتباعه طوايفه يف ركب ثم
عبد إليه حرض كان وقد معهم، وتصاىف بهم واجتمع بحذاهم، ووطاقه خيامه ونصب
عىل معه واتفق دماغه وحول بالطنربجي، املعروف املرادي بك عثمان تابع بك الرحمن

املرادية. األمرا ريس وجعلوه فعل ما ففعل الباشا، عن والخروج إليهم االنضمام
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عريض إىل وذهبا الجيزة، بر إىل قوج أغا وصالح باشا حسن عدى اليوم ذلك ويف
كثري كالم بك إبراهيم وبني بينهما وجرى بك، شاهني عند وتغديا عليهم وسلما األمرا
حصلت التي الرشوط عىل الصلح لتمام هنا إىل وصلتم إنكم باشا: حسن له وقال
الجيزة إىل وصولكم عند تمامه ويكون بأسيوط، جرى الذي واالتفاق الباشا وبني بينكم
تحت تدخلوا أن هي قال: الرشوط؟ هي وما بك: إبراهيم له فقال حصل، وقد واجتماعكم
التي الفرض بدفع تقوموا أن برشط تريدونها التي املناصب يوليكم وهو وطاعته، حكمه
العساكر صحبة منكم يريده من وتعيني والخراج، املريية والغالل النواحي عىل يقررها
يعطيكم وهو مطيعني، أمرا معه وتكونوا الحرمني، لفتح الحجازية البالد إىل املوجهة
لكم التي والقصور الدور من تريدونه ما لكم ويعمر الجزيلة، واإلنعامات األمريات
اإلكرام من فعله ما وسمعتم رأيتم وقد األشيا، من بيش يكلفكم ال طرفه عىل وألتباعكم
ال عنده وشفاعاته الحسان والجواري املماليك من أعطاه وما بك، شاهني عىل واإلنعام
والبهنسا سويف بني إىل الفيوم إىل رشيد من الغربي الرب يف الترصف له وأطلق ترد.
مع فعل إنه نعم بك: إبراهيم له فقال الغاية، إىل بجانبه ويراعي حكمه، تحت هو مما
شاهني فعله معروف لسابق ذلك وليس الوزرا، عن فضًال امللوك تفعله ال ما بك شاهني
غريه، بها يصطاد وشبكة نفسه، يف يكتمه سو لغرض هو بل ذلك، به ليستحق معه بك
ملَّكوه حتى معه ونصحوا خدموه ممن كثري يف ذلك وشاهدنا وخيانته أحواله سربنا فإننا
وخازنداره كتخدا ثم خرسو، باشا محمد مخدومه أولهم قال: هم؟ ومن قال: امللكة. هذه
رسايته. وأحرق القلعة باشا طاهر املرحوم أخيه مع معه خامر الذي جنج أغا عثمان

وصداقتنا مواالتنا وأظهر داره، يف قتلوه حتى باشا طاهر عىل األتراك سلط ثم
عسكرنا. من نفسه وصريَّ ومساعدتنا،

باإليمان وعاهده واألخوة الصداقة خلوص له وأظهر الربدييس، بك بعثمان واتحد
إلينا، ذلك ونسب القتل من عليه جرى ما وجرى الطرابليس، باشا عيل عىل أغراه حتى
العلوفة، بطلب العساكر علينا سلط ثم وأتباعه، األلفي ألخيه خيانته عىل معه اشتغل ثم
مرص من وخرجنا وقع ما لنا وقع حتى الرعية، من املال بطلب بك عثمان عىل وأشار
هو وخرج وزيًرا ه ووالَّ خورشيد باشا أحمد أحرض ثم عليها، خرجنا التي الصورة عىل
بينه وأوقع مرص إىل العود فعجل به، اإليقاع وأراد باشا ألحمد أمره اتضح ثم ملحاربتنا،

ونابذوه. منه نفروا حتى جنده، وبني
فهيجوا بهم، الفتك يريد باشا أحمد أن واملشايخ والقايض عمر السيد إىل وألقى
يف جهده عمر السيد وبذل الدور، وحرق الحروب من جرى ما وجرى والخاصة العامة
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أمره تمكن حتى أحواله عليه وراجت والصداقة، الحب من له يظهره بما معه النصح
التي واملواثيق العهود ونقض وطنه، عن وغربه مرص من وأخرجه به وأوقع مراده، وبلغ

وغريه. بك بعمر فعل كما وبينه بينه كانت
واعلم صلًحا؟! معه ويعقد لهذا يأمن فمن ولغريكم؛ لكم ومشاهد معلوم ذلك وكل
وأمرا ألوف مقدمي بني ما أكثر أو أقل أو آالف العرشة نحو بمرص كنا أننا ولدي يا
بأنواع املعاش مرفهي وأتباع وخدم وطوايف وأجناد ومماليك وجاقات وأكابر وكشاف
أتباعنا عىل وإنعاماتنا مصارفنا كثرة مع بإقطاعه ومعتكف مختص أمري كل املالذ،
وال عسكًرا نعرف وال املعهودة، األوقات يف ممدودة الجميع وأسمطة إلينا، ينتسب ومن
أوطانهم، يف مرتاحون البالد ومشايخ والفالحون مطمينة والبالد والقرى عسكر، علوفة
املريية املصارف من علينا يلزم كان ما مع والضيفان، للواردين مفتوحة ومضايفهم
وكلف العربان، وعوايد والحجاج الحرمني ورصة السلطان، وخزينة الفقرا ومرتبات

ذلك. وغري السلطانية والهدايا وخدمهم املعينني، والقبالجية واألغوات املتولني الوزرا
القرى عىل قرره وما واملكوس، الجمارك من أحدثه وما اإلقليم إيراد كفاه ما وأفندينا
ومقاسمتهم امللتزمني عىل والتعدي والخيول والجمال والغالل املال فرض من والبلدان

ومعاشهم. فايظهم يف
والتزايد والشكاوى والدعاوى مرصوقراها يف الناسوالتجار خالفمصادرات وذلك
أموال واستغراقها النحاس، القروش رضب من الرضبخانة يف أحدثه وما الجمارك، يف
علينا ويبخل األقاليم، من إقليم بإيراد املكوس أقالم من قلم كل إيراد صار بحيث الناس
صيدنا وقصده بل ومماليكنا، أتباعنا من معنا بقي ومن وعيالنا نحن به نتعيش بما

آخرنا. عن وهالكنا
ولكن بك: إبراهيم والدنا يقول ودايًما ذلك، يكن لم هلل، حاشا باشا: حسن فقال
من نفسه ترىض وال يشا من امللك يؤتي وهو القطر، هذا والية أعطاه هللا أن يخفاكم ال
فوق أعطاكم الصفا ووقع الصلح صار فإذا واالستيال، بالقهر يشاركه أو عليه يخالف
حسن ورجع املجلس وانفض خريًا، يكون صحيح وقال: رأسه بك إبراهيم فهز مأمولكم،

مرص. بر إىل وعديا قوج وصالح باشا
بخيلهم املرصية واألجناد األمرا من بمرص كان من جميع خرج الليلة تلك ويف
بعضهم مع واجتمعوا القليل، إال منهم يبَق ولم الجيزة، بر إىل وعدوا ومتاعهم، وهجنهم
للمحمدية وقسم بك، شاهني وكبريهم للمرادية قسم أقسام: تالتة بينهم األمر وقسموا
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مكاتبات وكتبوا حسن، بك عثمان وكبريهم لإلبراهيمية وقسم أيوب، بك عيل وكبريهم
مضمونها. عىل أقف لم العربان مشايخ إىل وأرسلوها

الخارجني يمنعون املدينة أبواب عىل عساكر أوقفوا عرشه رابع الجمعة يوم ويف
الرب إىل واملعادي املراكب وجمعوا الغربي، الرب إىل التعدية ومنعوا الخدم، حتى البلد من
املعروفة ودمياط رشيد لسفر املعدة التجارة مراكب يف التي البضايع ونقلوا الرشقي،
الباشا وعدى والسبت، الجمعة يوم بطول التعدية يف ورشعوا إليهم وأخذوها بالرواحل،
واملدافع بالخيام عدوا وكذا بك، شاهني به كان الذي الجيزة قرص إىل دخل النهار، آخر
والسجمان والدالة واألرنؤد األتراك من العسكر طوايف واجتمعت واألثقال، والعربات
عىل واستمروا مقابلتهم، يف السور خلف املرصية واألمرا املفاقمة وتحققت بالجيزة،
وانتقل يحصل. ولم الفريقني، بني الحرب حصول متوقعون والناس يوم، تاني إىل ذلك

وزنني. دهشور بناحية الجيزة قبيل إىل وترفعوا املرصية
ينفق لم شهور مدة له وكان العسكر عىل الباشا أنفق والتالت االتنني يوم ويف

عليهم.
ورجع الخيل، جرايد عىل كرداسة ناحية إىل وسافر ليًال، الباشا ركب التالت ليلة ويف
املرصية، يريدون مارين العربان من طايفة أن بلغه أنه ركوبه سبب وكان ليلة، تاني يف
فنهب محطة، يف مقيمني نجًعا وصادف أحًدا يجد فلم الطريق، عليهم يقطع أن فأراد

العطش. من بعضهم ومات العسكر من أفراد عنه وانقطع متعوبًا، ورجع مواشيهم
الرقق. من بالقرب الهوى جرز ناحية إىل وترفعوا املرصية ارتحل الجمعة يوم ويف
شاالت وألبسهم عليهم وخلع فكساهم للباشا، عيل أوالد عربان مشايخ حرض وفيه
املرصية عند وحرض كيًسا وخمسني بماية عليهم وأنعم شاالت، تمان عدتها كشمريي

إليهم. وانضموا ومشايخهم الهنادي عربان
باألزبكية بيته إىل وذهب مرص، بر إىل الباشا عدى عرشينه تالت األحد يوم ويف
أن بعد الحادثة هذه من طبعه تكدر وقد القلعة، إىل التالت يوم طلع ثم ليلتني به فبات
عليه أنفق الذي بك شاهني فعله ما وخصوًصا فيهم، قصده يتم وكاد بالجيزة حصلوا

البطال. الفارغ يف جميعها ذهبت األموال من ألوًفا
ظاهرة زيادة النيل زاد — القبطي بشنس شهر منتصف أعني — األيام هذه ويف
عجايب جملة من وهذا األول، حاله إىل رجع ثم أياًما واستمر ونصف، ذراع من أكثر

الوقت.
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(١٢٢٥ (سنة األحد بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

فأقاموه األرض به ووقع الحصان به فتقنطر بالجيزة، رماحة ميدان الباشا عمل فيه
الباشا قاصًدا كان لها الضارب إن ويقال: فمات، برصاصة مماليكه من غالم وأصيب

حصن. واألجل اململوك ذلك وأصابت فأخطأته
ولوازمهم، أشغالهم قضا يف والعجلة بالجد فسعوا بالخروج العسكر عىل نبهوا وفيه
البلد أهل من عليه ويقدرون يصادفونه ومن وِجمالهم الناس حمري يخطفون وطفقوا
أيًضا واملرصيون املرصيني، ملحاربة وراحلون مسافرون غد يف ويقولون: وخالفهم،

عنها. ينتقلوا لم منزلتهم يف مستمرون
بك محو أيًضا وخرج اآلثار، بناحية خيامه وبرز باشا حسن خرج خامسه ويف
البنادر؛ يف لريابطوا املراكب يف عساكر جملة وسافر بيارق، ومعهم وطوايفه بعسكره
إىل يرجعون ثم عساكر يخرج يوم كل ويف املرصيني، من أحد بها ليس خالية فإنها
والباشا السقايني، وجمال البطيخ وحمري الدواب خطف عىل مستديمون وهم املدينة،
الجيزة، يف مخيمه إىل يعود ثم القلعة إىل ويطلع تالتة، أو يومني كل مرصيف بر إىل يعدي

وبحري. قبيل املسافرين سفر وامتنع
املرصية وغالب واإلبراهيمية املرادية األمرا أن الباشا بلغ عرشه سابع التالت يوم ويف
لهم يرسل وأنه أخيه، وابن وأخيه النجاري سالمة السيد مع ومعامالت مراسالت لهم
خفية، العربان من عمالهم بعض بواسطة وخالفها وأمتعة أسلحة من يلزم ما جميع
أن ألجل بعضهم بيوت من أشيا وأخذ وغريها، وثياب وخيول أسلحة جملة اشرتى وأنه
حرض أيام جملة ومن اآلن، املذكور عند موجود ذلك جميع وأن إليهم، الجميع يرسل
وحبسه بجلبه فأمر أيًضا، عنده وهو بك نعمان حصان ومعه بدراهم عندهم من مرسول
أخيه ابن معه وحبسوا ذلك ففعلوا بها، يوجد ما وضبط أوراقه وضبط منزله، وهجم
وبغوا فطغوا أسلحة، وجملة خيول خمسة فيه فوجدوا منزله وهجموا وأزعجوهما،
أتر وال القبايل، األمرا من مكاتبات يجدوا ولم أبيه، كتب شمل وبددوا متاعه، ونهبوا
مكة إىل وصولنا عند أننا مضمونه أحمد السيد أخيه من جوابًا وجدوا إنهم بل لذلك،
لكم مرسلة وهي عنها، أفدتونا التي العالمات بها نجدية خيول أربعة اشرتينا املرشفة

ألفندينا. بتقديمها تفوزوا أن عىس
ُمَدد وله قديم من عندنا السالح إن قال: عنده التي والخيول األسلحة عن سيل وملا
ضعيفة وجاءت ألفندينا، هدية أحرضتها أربعة فمنها الخيول وأما ذلك، عىل تدل ورؤيته
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رجل من لنفيس اشرتيته الخامس والحصان إليه، وأقدمها تتقوى حتى عندي فأبقيتها
ملا صول، ناحية من اشرتاه أنه أخربني حكيم، كفر أهايل من أحمد عطوان اسمه عميلنا
أقدِّم حتى معها وأبقيته ركوبه، تركت خيول األربعة وجات الجودة عالمات فيه رأيت
املذكور، ذمة براءة مه وفهَّ للباشا طبل أفندي محمد ه توجَّ ذلك فعند ألفندينا، الجميع
وعرفه عنه، التهمة هذه إزالة يف وسعى املذكور، قاله وما وجدوه وما صار بما وأخربه
يخالف، ما عليه ينظر لم معه توظيفه وقت من وأنه األحوال، مستقيم الرجل هذا أن
هذه أحرض وأنه براءته، وتحقق التهمة كذب للباشا ظهر فلما الحارضون، عليه وصدق
وتخلق منزله، من األعوان نهبته ما واسرتجاع السجن من بإطالقه أمر له هدية الخيول

ذلك. بسبب عليهم
عالمات عن سأله ثم منه، فقبلها له املهداة الخيول وإحضار بإحضاره أمر ثم
عليه فأنعم استحسنها، مفيدة بأجوبة فأجابه فيها، يذم وما الخيل يف يحمد وما الجودة
الخيول. مشرتي نظر عليه وأحال شهريٍّا، أكياس أربعة جملته فصارت مرتبه؛ وضاعف
األرنؤد وعساكر بك وعابدين قوج وصالح باشا حسن بأن األخبار وصلت وفيه
الرب؛ عىل ومدافع متاريس جعلوا املرصيني فوجدوا والربنبل صول ناحية إىل وصلوا
من رجل وُقتل املتاريس، وملكوا عنها أجلوهم حتى فحاربوهم املراكب مرور ليمنعوا
إىل الجرف به سقط أغا، إبراهيم له يقال املتاريس عىل محافًظا كان الذي وهو األجناد،
املبرشين صحبة وأرسلوهما روسهما وقطعوا وقتلوهما آخر ومعه إليهم فأخذوه البحر،

زويلة. بباب الراسني فعلقوا الباشا، إىل
السبت ليلة وهي الليل، أول من وساروا تأهبوا املتاريس أخذ املرصيني األمرا بلغ وملا
مقتلة بينهم فوقع ناحية كل من األرنؤد فدهموا أمرهم، وكاتمني مكمنني عرشه، رابع
عابدين وأخوه باشا حسن وكان أشيا، منهم وأخذوا بالحياة عدة منهم وأخذوا عظيمة،
َمن وألقى مركب، أخيه مراكب من فاحرتق املتاريس، قبيل إىل بمراكبهما صعدا بك
فإنه باشا حسن مراكب وأما غرق. من ومنهم نجا من فمنهم البحر، إىل بأنفسهم فيها
طايفة منهم عدى املرصيني إن ثم سويف، بني ناحية إىل فسارت أيًضا، الريح ساعدها

الباشا. عريض من قريبًا الجيزة ناحية إىل راجعني بواقيهم وانتقل أطفيح، رشق إىل
فلما القلعة، إىل وطلع مرص بر إىل الباشا عدى عرشه تاسع الخميس ليلة ويف
بهم واحتاطوا الباشا، عريض لخفارة املرابطني إىل املرصيني من طايفة وصل الليل كان
أبيه، إىل باشا طوسون فأرسل غاغة، فيهم وحصل العريض، فانزعج إليهم وساقوهم

الغربي. الرب إىل وعدى الليل من ساعة سادس يف القلعة من ونزل فركب
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يقول واحًدا سمع البحر يف بها وسار املعدية، نزل عندما الباشا أن سمعته ومما
وأرسل مركبًا الباشا فأرسل ذلك، ويكرر شملهم، ونبدد املرصيني نقتل حتى قدِّم آلخر:
فلما الوقت، هذا يف البحر نزال يش وألي الشخصني هذين لينظروا بها أتباعه بعض
يجدوهما، فلم عنهما وتفحصوا أحًدا، يجدوا لم الصوت منها ُسمع التي الجهة إىل ذهبوا

الباطن. بأهل مساعد الباشا وأن األوليا من أنهما منهم اعتقاد له من فاعتقد
الرب إىل عدوا كانوا الذين أن وتبنيَّ املرصيني، األمرا بني التفاشل ظهر عرشينه ويف
ملا أنهم وذلك بك؛ ويحيى بك وأمني بك نعمان وهم: األلفية، من أمرا تالتة هم الرشقي
يف الترصف ومطلق إليه، املنظور الريس وهو بك، شاهني وأمريهم الباشا مع تصالحوا
بما والفالحني البالد وأهايل العربان طوايف ويف فيهم يتحكم والفيوم الغربي الرب معظم
له يش وهو ذلك، وغري والخبريي وإنبابة األخصاص بناحية املعادي أموال وكذلك يريد،
خالف وذلك به، ويختص ذلك جميع فيأخذ املعتاد، أضعاف أيًضا فيهم وزاد كبري قدر
يدفع وال الحسان، والجواري املماليك ويشرتي األكياس، من باملئني عليه الباشا إنعامات
الخاطر، منرشح وهو خزينته من اليرسجية إىل فيدفعه الباشا، إىل فيشكون ثمنًا لهم
وال حقهم يف يقرصِّ وهو جانبه، يف ويطمعون الغرية وتأخذهم لذلك يتأثرون وإخوانه
أنه نفسه يف ويرى هجرة منه أقدم هو من وفيهم والتضجر، املن مع النزر إال يعطيهم

منه. بالتقدم أحق
لكل يعطي بأن وأوصاه خزينته وسلمه بك شاهني أحرض أستاذهم، وفاة دنت وملا
حسبه شيٍّا أعطاهم كلما وطفق يعِطهم ولم مشخص، آالف سبعة خشداشينه من أمري
أنقص له يعطيه مثًال، بك لنعمان والبنش اليلك أعطى إذا حتى الوصية، من عليهم
ذلك فيحقدون ذلك ونحو القامة، قصري هو ويقول: ذراع، نصف بك أمني بنش من
بك شاهني نقض فلما ذلك، الباشا ويعلم حقهم، يف وتقصريه خسته من ويتشكون عليه
الباشا راسلهم القلبي، بالتنافر معه املذكورين وخشداشينه املخالفني إىل وانضم عهده
حقهم، املقرصيف الخاين بك شاهني وفارقوا إليه حرضوا إذا بأنهم ومنَّاهم ووعدهم ا رسٍّ
لذلك نفوسهم فمالت كبريًا، اختصاًصا بهم واختص وزيادة، بك شاهني منزلة أنزلهم
املخالفني ونبذوا املرة هذه إليه رجعوا إذا وأنهم صحته، عقولهم بخسافة واعتقدوا القول
فيه كانوا ما ذلك عند وتذكروا عنده، ومنزلتهم قدرهم وزاد وخلوصهم صداقتهم اعتقد
التي والبيوت بالجيزة عمروها التي القصور يف والراحة التنعم من بمرص إقامتهم مدة
والرساري للنسا غلمتهم وتحركت الوطية، والُفرش والرفاهية املدينة، بداخل اتخذوها
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واالنزعاج والخاطر الجسم وتعب والغربة لنا ما وقالوا: بها، الباشا عليهم أنعم التي
واليقظة. النوم يف الراحة وعدم املهالك يف بنفوسنا واإللقا والحروب

املؤاخذة، طرح برشط نفوسهم يف حاك ما أيًضا عليه وتمنوا باإلجابة الجواب فردوا
بواسطة وتمنوه سألوه ما لكل فأْجابهم صدقه، يعتمد من بواسطة الكامل والعفو
بك، كتخدا إىل وانتمى عنهم وانفصل منهم، سابًقا معدود وهو املوريل، كاشف مصطفى

أتباعه. من وصار
وقالوا مجلًسا، معه وعقدوا ومفارقته بك شاهني أخيهم مناكدة يف رشعوا ذلك فعند
فإن رشكاك، فإننا رشطوها التي القسمة به خصونا التي اململكة ربع يف قاسمنا له:
الذي هو وما لهم: فقال أيوب. بك وعيل بك عثمان وكذلك جماعته، مع قسم بك إبراهيم
ملا فإنك دوننا، باليش وتختص علينا تجحف أنت فقالوا: فيه؟ أقاسمكم حتى ملكناه
دوننا، وكذا كذا وهو بإيراده، اختصيت الغربي الرب يف ورصفك الباشا مع معك اصطلحنا
فنحن جوًعا، ملتنا عنده من ويواسينا يرعينا كان الباشا أن ولوال يش، يف معك ترشكنا ولم
معه وتزايدوا عليه، معك نقاتل ما لنا تُظهر حتى معك نحارب وال نصحبك وال نرافقك ال
واعتزلوه البحر، ناحية إىل خيامهم ونقلوا عنه انفصلوا ثم واملفاقمة، واملعاتبة املكاملة يف

الجميع. عريض وفارقوا
العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: خاطره تنكد الكبري بك إبراهيم بذلك علم فلما
إليهم وذهب واالجتماع! االلتيام بعد والتفرق العقل وخسافة الفشل هذا يش أي العظيم!
كنتم إن لهم: وقال تملكهم، عند فيه وطمعوا طلبوه ما كل لهم ويضمن ليصالحهم،
بينكم اقسموها ريال ألف عرشين عندي من أعطيكم أنا ملرصف الوقت هذا يف محتاجني
يريد بك إبراهيم فرجع بك، شاهني مع صلحهم من فامتنعوا معنا، ملرضبكم وعودوا
ذهبوا وإن إليهم محتاًجا لست أنا وقال: إليهم ذهابه من فامتنع إليهم، بك شاهني أخذ
يرون هوال فإن دونهم، يل مطيًعا ويكون لذلك يصلح من وعندي خالفهم، أُمرا قلدت

بالرياسة. مني أحق أنهم
الفريقني، بني البحر وحال الرشقي الرب إىل وانتقلوا التعدية يف رشعوا والجماعة
أغا هللا عبد عند معه واجتمعوا الباشا، بمرسوم املوريل كاشف مصطفى إليهم ووصل
إىل الحضور عىل عزموا إنهم ثم ومدافع، شنًكا لهم ورضب سويف، بني بناحية املقيم
وأعطاهم عليهم وخلع الباشا وقابلوا عرشينه، خامس الخميس يوم يف فوصلوا مرص،
والجميع كشافهم، من عرش ستة وصحبتهم اآلثار، ناحية مرضبهم إىل ورجعوا تقادم
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عرشون األربعة من كبري لكل كيس، بمايتي الباشا عليهم وأنعم املايتني، عن يزيدون
وزخرفتها تغيريها يف ورشعوا واسعة دوًرا واشرتوا لبقيتهم، كيًسا وعرشون وماية كيًسا،
عتقايه، من سعادة بدرب املنفوخ كتخذا عثمان دار بك أْمني فاشرتى الباشا، طرف عىل
إليه يحتاج فيما ليرصفها ريال؛ آالف بسبعة منهم أمري لكل وأمر ثمنها، الباشا له ودفع

غايل. املعلم عىل بذلك وحوَّلهم واللوازم العمارة يف
بريًقا وأعطاهم إمرياتهم أتباعه من أربعة قلد انفصالهم بك شاهني تحقق وملا
ذلك وعند بمكره، أحكمها التي الباشا حيلة وتمت وطوايف، مماليك لهم وضم وخيوًال،
القبايل من عازًما كان من ورجع وتفاشلهم، تفرقهم والبحري القبيل اإلقليم يف أشيع
طاعته، يف ودخلوا إليه وحرضوا الباشا، من األمان وطلبوا إليهم، االنضمام عن والعربان

وكساهم. عليهم وأنعم
واملغارم، الفرض دفع عن عصت الحادثة هذه حصلت عندما البالد أهايل وكانت
األرنؤد، عىل املرصيني غلبة شاع عندما وخصوًصا الحال، وتعطل املعينني وطردوا
واملمانع، والعايص املخالف وأطاع إليهم، انضموا كانوا الذين العربان عنهم وتفرقت

وتعاىل. سبحانه — غيبه يف واملستور املقدور لربوز أسباب وكلها
أتراك حرض وكذلك الشامية، الجهة من الدالة عسكر من كثري حرض أواخره ويف

كثريون. البحر ظهر عىل من

(١٢٢٥ (سنة التالت بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

لسفر والتأهب الحرمني، مهمات نظر أفندي ديوان الباشا قلد الخميس يوم تالته يف
واالستعداد الهمة توجه مع ذلك كل رضوان، قصبة ببيت وسكن الوهابية، ملحاربة الحجاز

الالهون. قنطرة بناحية واملذكورين املرصيني، األمرا ملحاربة
قبيل إىل صعدوا فإنهم معهم، ومن بك وعابدين قوج وصالح باشا حسن وأما

خصيب. ابن بمنية أوغيل دبوس واستقر جرجا، حد إىل البنادر وملكوا
جزيرة إىل وانتقل الجيزة من بعساكره الباشا ارتحل خامسه السبت يوم ويف
فزاد أحد، منهم يتخلف وال بمرص املقيمني العساكر بخروج املدينة يف ونودي الذهب،
ويف خدمتهم، يف لتسخريهم وغريهم الفالحني والرجال والِجمال الحمري وخطفهم تعديهم
عىل يقبضون فكانوا سفاينهم، وتركوا هربوا الذين واملالحني النوتية عن عوًضا املراكب

ببوالق. الحواصل يف ويحبسونهم يصادفونه من كل
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من وتركوهم عليهم، وأغلقوه مظلم حاصل يف نفًرا ستني نحو حبسوا أنهم واتفق
آخرهم. عن ماتوا حتى أياًما رشب وال أكل غري

عىل يقبضون فكانوا النيل، بحر من املراكب طلب يف وأعوانه بوالق قبطان وانحدر
لهم حاجة ال التي شحنها فيلقون والسفار، والبضايع بالغالل مرص إىل الواصلة املراكب
عىل براطيل يعطوهم أن إال والجيزة بوالق إىل باملراكب ويأتون امللق، شطوط عىل بها
يأخذون ثم منها فيخرجونها بوالق، ساحل إىل بها يصلوا حتى باملركب الغلة تركهم

املدة. هذه بطول دأبهم كان وهكذا املركب،
املرصيني. محاربة يريد الذهب جزيرة من الباشا ارتحل عارشه ويف

األلفي بالوشاش املعروف بك حسني تابع بك حسني بأن الخرب ورد منتصفه ويف
وكتَّفه نعمته وسلب وأهانه بك شاهني عليه فقبض الباشا، إىل واملجي الهروب أراد
عريض إىل وحرض وهرب، فاحتال الواحات إىل وأرسله الرأس، مغطَّى جمل عىل وأركبه

عنده. واستمر كيًسا خمسني وأعطاه عليه وأنعم فأكرمه الباشا
املرصيني وأن الالهون، قناطر ملك الباشا بأن األخبار وصلت عرشينه خامس ويف
الفيوم، عىل استوىل الباشا وأن محاربة، كبري بينهم يقع ولم البهنسا، ناحية إىل ارتحلوا
والعنب الورد ماء مثل الفيوم، ظرايف من بك ولكتخدا رسايته يف ملن هدايا الباشا وأرسل

بالفيوم. الغالل من للمرصيني مودوًعا كان ما عىل واستوىل ذلك، وغري والفاكهة
جيًشا جردوا الوهابية، من طايفة بأن الشام ناحية من أخبار وصلت أواخره ويف
بجيش إليهم واستعد قلعتها، وحصن املزيريب إىل باشا يوسف فتوجه الجهة، تلك إىل

األقوال. واختلفت األخبار اضطربت ثم وطردوهم، وحاربوهم

(١٢٢٥ الخميس(سنة بيوم رجب شهر واستهل

وسيف وخلعة أوامر يده وعىل الدولة، طرف من أغا قزالر بورود األخبار وردت فيه
البالد لسفر حروب ولوازم مراكب وآالت مهمات أيًضا وصحبته باشا، عيل ملحمد وخنجر

إسكندرية. ثغر إىل طلع وأنه أغا عيىس يسمى وهو الوهابية، ومحاربة الحجازية
الجمعية وحصلت النيل أوىف القبطي مرسى لسادس املوافق عارشه السبت يوم ويف
األحد يوم صبحها يف بحرضتهم السد وكرس األعيان، وباقي والقايض بك كتخدا وحرض

الخليج. يف املاء وجرى
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الذي القرص قبالة وتعليقات وحراقات شنًكا هناك له وعملوا شربا األغا وصل وفيه
التالت يوم يف لياٍل تالت بعد صبحها يف ملالقاته وخرجوا شربا، بساحل الباشا أنشأه
القلعة إىل طلوعه عند ورضبوا القلعة، إىل وطلع عظيًما موكبًا له وعملوا عرشه، تالت
الكالم، قليل نفسه يف متعاظم الذات لطيف مخيص حبيش اللون أسمر األغا وهذا مدافع،
الناس عىل اإلسالمبول والفضة الذهب ينثران شخصان بجانبه كان مروره حال ويف
من بإسالمبول ُرضبت التس الجديدة السكة أتباعه وصحبة صحبته وحرض املتفرجني،
وزني درهم منها الدرهم زنة أغش من ساملة خالصة فضة دراهم وهي والفضة، الذهب
العددية املعاملة األنصاف من نصًفا وعرشين بخمسة يرصف قرياًطا عرش ستة كامل،
الوزني بالدرهم درهمني وزن مرضوبة قطعة وكذلك اآلن، الناس معاملة يف املستعملة
نصف، بماية وترصف دراهم أربعة وزنها مرضوبة قطعة وكذلك بخمسني، ترصف
يرصف إسالمي فندقيل ذهب وكذلك بمايتني، وترصف دراهم تمانية وزنها وقطعة

وربعه. ونصفه نصًفا وأربعني نصف بأربعماية
به وصىل الحسيني، املسجد إىل املذكور األغا حرض عرشه سادس الجمعة يوم ويف
الرضيح َخدمة وأعطى الفنادقة، أرباع واملستجدين الُفقرا عىل يفرق وهو وخرج الجمعة

قروش. عرشة الواحدة الرصة يف ما أقل ر، ُرصَ يف إسالمبويل قروًشا املسجد وَخدمة
صحبة وصلت خلعة وأحرضوا بالقلعة، ديوانًا عملوا عرشه سابع السبت يوم ويف
مريمريان، باش وجعلوه الباشا البن وألبسوها خازنداره، صحبة أرسلها املذكور األغا

ومدافع. شنًكا ورضبوا إسماعيل، يسمى صغري مراهق ولد املذكور الباشا وابن
وأرسلوا املرصيني، عىل الباشا بنرصة القبلية الجهة من مبرشون وصلت أنه وأشيع
لألعيان أوراًقا بذلك وأرسلوا املرصيني، عىل الباشا بنرصة فيها أخربوا لألعيان أوراًقا بذلك

رجب. عارش السبت يوم أو السبت ليلة الفريقني بني الحرب بوقوع فيها أخربوا
عدوها، ألنفار الغد من بالحضور املشايخ إىل تنابيه أرسلوا عرشينه التالت ليلة ويف

وتخامني. وظنون ارتياب يف الناس فبات الحسيني، باملشهد حضورهم ويكون
املدفن، قبة إىل املشهد أوقاف عىل الناظر وهو السادات حرضشيخ اليوم أصبح فلما
متشوفني باملسجد العبور من الناس ومنعوا القبة باب وأغلقوا البكري، الشيخ وحرض
القبة. إىل وأدخلوه له استأذنوا املشاهري األشياخ من حرض من وكل االجتماع، هذا لثمرة
كان لكونه الرشقاوي؛ الشيخ حضور وتأخر املهدي، والشيخ األمري الشيخ وحرض
ففتحه خشب، من ظرف وصحبته القبة إىل ودخل املذكور األغا حرض ثم بوالق، يف يبيت
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بخط البسملة فيه مكتوب ونصف، عرضذراع يف ذراعني من أزيد طوله لوًحا منه وأخرج
السلطانية، العالمة طرة وتحتها محمود السلطان يد بخط وهي بالدهب، مموه الثلث
املسجد خطيب املنزالوي محمد السيد ودعا الفاتحة، وقروا املقام مقصورة عىل فعلقوه
املشايخ عىل خلع ثم املقديس، الدين بدر السيد أيًضا دعا فرغ وملا للسلطان، بدعوات
غري. ال ُسْخف الجمع هذا فكان دورهم، إىل وركبوا الجميع خرج ثم دهبًا، وفرَّق خلًعا
بالقرافة الوفائية السادات رضيح إىل وذهب املذكور، األغا ركب الجمعة يوم ويف
وخلع دراهم وفرَّق أيًضا لوًحا هناك وعلق مقابرهم فزار خليفتهم، املتويل الشيخ صحبة

خلعة. املذكور الشيخ عىل
سولت مستحفظان أغات املتويل أغا عثمان أن القبيل هذا من البدعية الحوادث ومن
عيل بن الحسني بن العابدين زين عيل بن زيد راس وهو الراس، مشهد عمارة نفسه له
وبذلك العابدين بزين العامة عند املشهد هذا ويُعرف — عنهم ريضهللا — طالب أبي بن
الفرنسيس ومجي الحوادث كانت فلما األحد، يوم صبح بالزيارة ويقصدونه اشتهر،
ذلك تعمري يف املذكور أغا عثمان فاجتهد األتربة، عليه وأهيلت املشهد وتخرَّب ذلك أهملوا

املقام. عىل ليوضعا وتاًجا ِسْرتًا به وعمل وبيَّضه، وزخرفه فعمره
وأرباب السوقة وهم باألشاير، املعروفني الشيطانية الطرق أهل عىل فنادى وأرسل
والرفاعية كاألحمدية املشهورين الرضايح ألرباب أنفسهم ينسبون الذين املرذولة الحرف

بأيام. الجمع قبل حضورهم يف وأكد ذلك، ونحو والربهامية والقادرية
والبيارق والزمامري الطبول من بأنواع عرشينه خامس األحد يوم يف اجتمعوا إنهم ثم
والجلبة والنياح الصياح من أنواع ولهم واملصبغة، امللوَّنة والخرق والرشاميط واألعالم
ويرتددون يصيحون وهم وساروا وانتظموا واألسواق، النواحي ملوا حتى الهايل، والرصاخ
أيًضا أشياخهم ومناداة التوسالت وأنواع يحرفونها، التي واآليات بالصلوات ويتجاوبون
جباوي يا ياهو ياهو الطبالت: ورضب الصوت برفع كقولهم بأسماهم، إليهم املنتسبني

بيومي. ويا دسوقي ويا بدوي ويا
املصنوع والسرت معهم، راكب املذكور واألغا واملتعممني، الُفقها من الكثري ويصحبهم
بالصياح حوله ومتحلقني خشب عىل السرت بوسط مرفوعة العمامة وعليه أعواد عىل ُمركب
والنسا الرجال من والتربُّك ح للتمسُّ أيديهم يمدون الذين الناس أيدي يمنعون واملقارع
بالحبال الطيقان من يرخونها إنهم حتى والطَُّرح الخرق ويرمون املتفرجني، والصبيان

بركته. من جزءًا لينالوا التمثال ذلك إىل لتصل
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ذلك إىل وصلوا حتى كثرة، تزداد والخاليق النمط هذا عىل به سايرين يزالوا ولم
والليلة اليوم ذلك يف وصنع املجراة، حيث الجارح كوم من بالقرب البلدة خارج املشهد

يوم. تاني إىل ذلك عىل وباتوا للمجتمعني، وأسمطة أطعمة
وبالغرض بحضوره يخربه الباشا إىل أفندي نجيب الواصل أغا عيىس بعث وفيه

للمجي. ويستدعيه أجله من حرض الذي
بني وقتل واملرصيني، الباشا بني حرابة بوقوع أخبار وردت غايته الجمعة يوم ويف
وأخذوا املرصيني عىل للباشا الغلبة وكانت والبدرمان، دلجة عند عظيمة مقتلة الفريقني
وصعدوا الباقون، وهرب بأمان األلفية األمرا من جماعة الباشا إىل وحرض أرسى، منهم

مرات. تالت يوم كل أيام، تالتة ومدافع شنًكا اليوم لذلك فعملوا قبيل إىل

(١٢٢٥ (سنة السبت بيوم شعبان شهر واستهل

من البحر من وطلع قليلون، جماعة وصحبته تطريدة يف الغروب وقت الباشا حرض فيه
حني عىل القلعة إىل وطلع العرب، خيول من خيوًال هناك من وركب واملعيرصة، طرا بر

بحضوره. إعالًما مدافع الوقت ذلك يف فرضبوا غفلة،
عليه. وسلَّم وقابله الغروب عند املذكور أغا عيىس إليه صعد ليلة تاني ويف

الوكيل أغا عثمان بيت من األغا ذلك وركب ديوانًا، الباشا عمل تالته االتنني يوم ويف
صحبته وصل الذي املرسوم وقرا القلعة، إىل وطلع موكب يف الجماميز بدرب الكاين
بحرضة والسيف الخلعة الباشا ولبس الحجاز، إىل بالخروج األمر وهو السابق، باملعنى

ذلك. عقيب كثرية مدافع ورضبوا الجمع،
خرب من وكان دمياط، ثغر إىل الشام وايل باشا يوسف بمجي األخبار وردت وفيه
املظالم وأبطل العدل، فأقام الشام والية وأتته أمره ظهر ملا أنه الصورة هذه عىل وروده
وأهل الوالة من غريه عىل أمره فثقل البلدان، يف النسبي عدله أمر وشاع أحواله واستقامت
بالخروج أوامر مرص ولوايل له فأرسلوا وقتله عزله فقصدوا طرايقهم، ملخالفته الدولة

التواني. فحصل
املذكور باشا يوسف إليهم وخرج الوهابيني، العربان من فرقة حرض ذلك أثنا ويف
هذا أغا عيىس وصل ثم الجموع، وتفرقت الشام إىل ورجع تقدم، كما املزيريب ن وحصَّ
وخرج ذلك وأشاعوا باشا، يوسف وعزل الشام عىل باشا سليمان بوالية مراسيم يده وعىل
فتحاربا أيًضا بمجموعه باشا يوسف وخرج جمع، يف عكا من الجزار تابع باشا سليمان
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عساكره عليه فقامت الشام إىل الرجوع واستعجل باملزة، ونزل باشا يوسف فانهزم
إال وسعه فما عنه، وتفرقوا عكا من الجزار تابع باشا سليمان وخرج متاعه، ونهبوا
مرص إىل وحرض نفًرا، التالتني نحو ومعه مركب يف ونزل وأمواله، ثقله وترك الفرار

ومراسالت. صداقة بينهما ألن باشا؛ عيل محمد لواليها ملتجيًا
إىل صحبته وحرض باشا، طاهر مالقاته إىل أرسل بوصوله األخبار وصلت فلما
وخيوًال هدايا إليه وأرسل يكفيه ما له وعنيَّ األزبكية، بركة عىل مطل بمنزل وأنزله مرص،

إليه. يحتاج وما
فضج املاء فيه واندفع رشم منه وانفتح الفرعونية ترعة سد اختل األيام هذه ويف
ثم يومني وغاب وأخشابًا وأحجاًرا مراكب معه وأخذ أفندي، ديوان لسدها وتعني الناس،
مرور وليمنع لخفارتها؛ عليها مقيًما األشقر تابع بك عمر واستمر الخرق واتسع رجع،

الخرق. اتساع فيزداد املياه تنحرها لئال ردمها؛ ويقوي املراكب
قليًال، ينقص ثم قليًال، الوفا بعد من يزيد فكان النيل زيادة توقفت األيام هذه ويف
تفرقوا، ثم القليل فتجمع باألزهر، لالستسقا باالجتماع فأشار وهكذا، النقص يرجع ثم
بالروضة واجتمعوا أيًضا، يستسقون األقباط النصارى وخرج رابعه، التالت يوم وذلك
يف والحمري والبغال والرهوانات الخيول راكبون وهم والرهبان القساوسة وصحبتهم

املفضضة. بالعيص الباشا أتباع من طايفة وصحبتهم زايد، تجمل
جميز عند وسكردانات وأسمطة وقهوات وحانات سيبانة اليوم ذلك يف وعملوا

العبد.
الناس وخرج املايض، العام قبل الذي العام يف زيادته توقفت ملا النيل إن ويقولون:
ال وذلك الليلة، تلك النيل فزاد يوم، تاني يف النصارى وخرج عمرو بجامع يستسقون
وأيام مرسى أواخر أيًضا األيام وهذه أوانها، يف للزيادة استغراب ال أنه عىل له أصل

النوروز. وأيام الزيادة قوة وفيها النيسء،
تلك وأرسلوا القديمة، بمرص عمرو جامع إىل والناس املشايخ خرج السبت يوم ويف
وأرضباملجتمعني وصلوا، وخطبوا الكثري فحرض مرصوبوالق، من األطفال فجمعوا الليلة

يأكلونه. ما يجدوا ولم اليوم ذلك يف الجوع
يوم. كل يف ينقص واستمر النيل نقص يوم تاني ويف

اآلثار نواحي إىل والتجريدة العساكر حرضت عرشه تالت الخميس يوم ويف
ضاقت حتى وحمالتهم بطموشهم عرشه رابع الجمعة يوم صبيحة يف ودخلوا والبساتني،

ومستأمنني. وأرسى املرصية األجناد من الكثري وحرضصحبتهم األرض، بهم
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لحضوره ورضبوا شربا، بقرص ونزل الشام عن املنفصل باشا يوسف حرض وفيه
ذكره. تقدم كما هناك وسكن األزبكية إىل انتقل ثم مدافع،

قرياطني، نحو ذلك عىل وزاد انتقصه، كان ما ورجع النيل زاد عرشينه خامس ويف
الناس. واطمأن توت أواخر إىل وثبت

الهدايا من وملخدومه له الباشا إليه أهداه ما قبض بعدما أغا عيىس سافر غايته ويف
لتشييعه ونزل ذلك، وغري الهندية واألقمشة والرشابات والسكاكر والتحف واألكياس

أفندي. نجيب صحبته وسافر الوكيل أغا عثمان
باشا. حسن يد عىل املنهزمني األمرا ملصالحة البواب بك سليمان سافر أواخره ويف

(١٢٢٥ (سنة األحد بيوم رمضان شهر واستهل

فلتيوس واملعلم األقباط املبارشين كبري غايل املعلم عىل الباشا قبض عرشه سابع يف
فأما املبارشين، أعيان وباقي غايل املعلم أخي فرنسيس واملعلم الطويل جرجس واملعلم
دمياط، إىل ليسافرا مركب يف وأنزلوهما بوالق، إىل الليلة تلك بهما فنزلوا وفلتيوس غايل
جارية وستني نيًفا غايل املعلم عند ووجدوا دورهم، عىل وختموا بالقلعة الباقني وحبسوا

وحبشية. وسودا بيضا
ببوالق الجمرك ديوان معلم كان الذي رضيمون منصور املعلم إىل املبارشة قلدوا ثم
املعتقلني النصارى أنزلوا ثم معه، مشاركان الصباغ هللا ورزق بشارة واملعلم سابًقا،
حنا وأخوه الطويل جرجس وفيهم باألزبكية، الدفرتدار بك إبراهيم بيت إىل القلعة من
دار ثم حسابهم، عمل وأشاعوا وغريهم، كاتبه ويعقوب غايل أخو وفرنسيس وجريس
وعرشين أربعة عىل األمر تم أن إىل ورفقاه غايل عىل املصالحة يف الساعون وسعت الشغل،

رمضان. آخر يف وذلك والبشاير، والخلع الرَِّىض فرمان له ونزل كيس، ألف

(١٢٢٥ (سنة التالت بيوم شوال شهر واستهل

تالتة الرتكية النوبة يرضبون واستمروا غايل، املعلم بيت إىل الباشا طبلخانة نزلت فيه
والبقاشيش. الخلع لهم وترمى املالعيب، وباقي الشامي الطبل وكذلك ببيته، العيد أيام
وألبسه الرَِّىض خلع الباشا عليه وخلع القلعة، إىل وطلع غايل املعلم حرض سابعه ويف
ألف وعرشين األربعة أصل من كيس آالف أربعة عن له ونزل عليه وأنعم سمور فروة
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املفضضة، بالعيص واألتباع الجويشية وأمامه داره إىل ونزل املصالحة، يف املطلوبة كيس
له والتهنية عليه، للسالم والنصارى املسلمني من األعيان عليه وأقبل داره بدكة وجلس
بيت بخدمة قيدوه بأن خاطره فجربوا رضيمون، منصور املعلم وأما املبارك، بالقدوم

أخرى. خدم يف رفيقيه وقيدوا الدفرتدار، الباشا ابن بك إبراهيم
ونصب مرص، إىل معه ومن األلفي بك شاهني حرض شوال عارش الخميس يوم ويف
سليمان بواسطة باشا حسن يد عىل الصلح تمموا أن بعد وذلك البساتني، بناحية وطاقه
وهو الباشا وقابل رفقاه مع حرض مرص برب وعرضيه بخيامه استقر فلما البواب، بك
أذنبناه، عما وعفوه أفندينا سماح نرجو بك: شاهني فقال وجهه، يف فبش األزبكية ببيت
محمد بيت له وأخىل كريهة، كل عىل لهم ُمِرص وهو بزمان، مجيكم قبل من نعم فقال:
الجيزة إىل برجوعه ووعده ونظموه، وفرشوه باألزبكية باشا طاهر بجوار األشقر كتخدا
شاهني انتقال عند ألنه الباشا؛ صهر بك محرم منها يتحول حتى كان، كما مناصبه يف
بعسكره. القرص وسكن الباشا، ابنة وهي بحريمه بك محرم إليها َعدَّى الجيزة، من بك
وكذلك األلفية، يسكنها كان التي القصور وخواصه أتباعه كبار أسكن وكذلك
وحرض ذلك، صحة عقله بخسافة وظن محله، إىل بالرجوع فوعده والدور، البيوت
وأمتعتهم حمالتهم واستمرت وغريهم، والدالة العسكر من جملة بك شاهني صحبة

أيام. عدة يف أرساًال املدينة إىل تدخل
الدفرتدار، بك إبراهيم ابنه بيت يف باألزبكية ديوانًا الباشا عمل الجمعة يوم ويف
يخفاكم ال أحبابنا، يا وقال: الباشا فتكلم وغريهم، والوجاقلية املشايخ عنده واجتمع
ذلك، يكفي ال واإليراد واملهمات واملصاريف العساكر لنفقات الكثرية األموال إىل احتياجي
جلت حتى بأهاليها ذلك أجحف وقد واألطيان، البالد عىل الُفرض لتقرير الحال فلزم
والقصد بالكلية، ذلك رفع يمكنني وال األطيان، وبارت املزارع وتعطلت القرى، وخربت
القرى، أهل عىل إجحاف وال رضر غري من املال لتحصيل وطريًقا تدبريًا لنا تدبروا أن
الرأي فوضت إني فقال: لك، الرأي الجميع: فقال وعلينا، عليهم التدبري مصلحة وتعود
خاينني، الجميع فوجدت واألقباط، األفندية وهم الكتبة، لجماعة السابقة األمور تدبري يف
سندات لها الحصص جميع أن املعلوم من أن وهو التهمة، تدخله ال رأيًا دبرت وإني
أو سنة إما وفايظها مرييها قدر حصة كل عىل فتقرر والفايظ، املريي مقدار بها ومعني

بالفالحني. وال بامللتزمني ذلك يرض فال سنتني،
إىل يلزم أفندينا يا لكن وقال: االختيارية، كبري وهو الفالح، كتخدا أيوب فانتبذ
تتميم ويرجع املغارم، من عليها ما مرفوع املشايخ من كثري حصص فإن الناس، مساواة
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رجل أنت له: وقال الرشقاوي، الشيخ كالمه من فحنق الرشكا، حصص عىل الغرامة
املجلس من الباشا فقام الصياح، فيهم وزاد الحارضين، املشايخ باقي عليه وثار سو،
الرتجمان، الباشا إليهم فأرسل ويتشاجرون، يتزايدون وهم عنهم، بعيًدا وذهب وتركهم
املجلس من وقاموا فسكتوا صياحكم، من خاطره وتكدر الباشا عىل شوشتم إنكم وقال:

املزاج. منفعلون وهم دورهم إىل وذهبوا
بإغراه. هو أو الباشا غرض وافق كتخدا أيوب كالم ولعل

عىل يجعلها أن أوًال العزم يف وكان الكيفيات، وتبديل الدفاتر تحرير يف رشعوا ثم
ومسموح واألرزاق للملتزمني التي األوسية من فيها بما وغارًقا، شارًقا األطيان ذمم
والرزق امللتزمني، معايش األوسية إن له: فقيل املجلس، يف ذلك وذكر البالد، مشايخ
خارج وقسم فالحتها، مساحة يف ومحسوب البلد أطيان زمام يف داخل قسم قسمان:
واملساجد والصدقة الرب جهات وعىل الخريات، عىل اإلرصادات من والقسمان زمامها، عن
الخريات هذه إبطال منه فيلزم ذلك، وغري الدواب لسقي واألحواض واملكاتب واألسبلة
بالفحص عليك له: فقالوا ومتهدم، متخرب غالبها املساجد إن الباشا: فقال وتعطيلها،

قيل. ما آخر إىل رايًجا إيراده كان إذا بعمارته، املسجد عىل املتويل وإلزام والتفتيش
بباب راسه وقطعوا األلفية، األجناد من شخًصا قتلوا عرشينه حادي االتنني يوم ويف

قتلها. يوجب جرم غري من زوجته قتل أنه بسبب الخرق

(١٢٢٥ (سنة األربع بيوم القعدة ذي شهر واستهل

ويبيع واألسوار، األبراج عمارة عىل ليكشف إسكندرية ثغر إىل الباشا سافر تانيه يف
من أحرضه ما وكذلك عليهم، فرضت التي الفرض يف البالد من جمعها التي الغالل
عىل ليبيعها إسكندرية؛ إىل وأرسلها بالغالل وشحنوها املراكب فجمعوا القبلية، البالد
بمرص وسعرها قرش، بماية أردب كل أردب، ألف مايتي من أزيد عليهم فباع اإلفرنج
الفالحني زراعات من أخذها بل بمال، عليه تكن ولم يشِرتها لم وهو قرًشا، عرش تمانية
َشيْله بكلفة وإلزامهم عليهم، الكيل تطفيف مع الظلم من عليهم فرضه ما أصل من
أصناف ثمنه يف اإلفرنج من وأخذ فيه، بوضعه يلزمونهم الذي املحل إىل نقله وأجرة
الجوخ من البضايع وعروض والفرانسة، واملجر البندقي املشخص الدهب من النقود
وأحدث اإلفرنكية، البضايع وأصناف والقزدير، القرمز لها يقال التي والدودة املتنوعة

ومكوًسا. أحداثًا بإسكندرية وهو
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(١٢٢٥ (سنة األحد بيوم الحرام الحجة ذي شهر واستهل

النهار، أواخر الجمعة يوم وذلك مرص، إىل إسكندرية من الباشا حرض عرشينه تاني يف
إىل السبت يوم صبح يف وطلع حريمه، عند وبات األزبكية بيت إىل العشية يف وحرض
السنة وانقضت حضوره. الناس علم وبذلك لحضوره؛ كثرية مدافع ورضبوا القلعة
وعدم األمور، مبارشة عن للتباعد استيفاها يمكن ال إذ بعضها، قصصنا التي بحوادثها
حادثة أكتب فال الرواية، يف ونقصهم وزيادتهم النقلة وتحريف الصحة، عىل تحققها
من الكثري تقبل ال التي الكلية األمور من وغالبها واالشتهار، بالتواتر صحتها أتحقق حتى
طيارة يف فأكتبها وأنساها، غريها ويحدث أثبتها حتى حادثة قيد أخرت وربما التحريف،
من ذلك وكل الكتابة، هذه تهذيب عند — تعاىل هللا شاء إن — محلها يف أقيدها حتى
العطن. وضيق البدن وضعف االشتغال، وكثرة العيال وهم الحال، وتكدر البال تشويش
والحرير والكتان األرز عىل أحدث ما عىل زيادة مكوس عدة أحداث حوادثها ومن
وكان الغاية إىل أسعارها غلت حتى خربه، إلينا يصل لم مما ذلك وغري وامللح، والحطب
من القنطار نشرتي وكنا نصًفا، عرش بخمسة فصار نصفني، الحرير الدرهم سعر
بتلتماية فصار نصًفا، بأربعني أوانه غري ويف نصًفا بتالتني أوانه يف الرومي الحطب
الذين ويبيعه غري، ال فيها يوضع التي القفاف بثمن أرضه من يأتي امللح وكان نصف،
املتسبب ويشرتيه أرادب، تالتة وأردبه نصًفا بعرشين األردب بوالق ساحل إىل ينقلونه
واحد أردبه ولكن السعر، بذلك أيًضا ويبيعه أردبان أردبه ألن السعر؛ بذلك بمرص
أربعماية اآلن وسعره يتفاوت، ال الكيل صار احتكر فلما السعر، يف ال الكيل يف فالتفاوت
يأخذ من ملنع البحرية مواردة يف رجاله وأوقف التزم من به والتزم نصًفا، وخمسون
ذلك. نحو أو قبيل إىل به ويذهب أربابه، من الرخيص بالسعر املارة املراكب من شيٍّا منه
الصوَّة راس خارج الكاين بالتل ظهر أنه — الغريبة الحوادث من وهي — ومنها
كامنة نار التلول بني َوْهدة يف الوزير بباب املعروف الباب ُقبالة بالحطابة اآلن املعروفة
من فيظهر السنة، هذه أواخر يف ظهورها وزاد ذكرها وشاع أمرها واشتُهر األتربة، بداخل
ذلك. وغري البالية الِخرق كرايحة مختلفة بروايح الدخان منها ويخرج ثُقب، الرتاب خالل
فيمشون وأطفال، ورجال نسا أفواًجا أفواًجا عليها لالطالع الناس ترداد وكثر
الدِّمس، نار مثل النار فتظهر قليًال فيحفرون أرجلهم، تحت حرارتها ويجدون عليها
الدخان، منها ويصعد وتورى النار فيها فتدق ذلك ونحو والحلفا الخرق منها فيقربون

احرتقت. قصبة أو خشبة فيها َغوَّصوا وإن
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وغريهم، وأتباعه أكابره من بجمع إليها نزل بك كتخدا بها وأخربوا ذلك شاع وملا
فوقها، التل أعايل من األتربة وإهالة عليها، املاء بصب الرشطة إىل فأمروا ذلك وشاهد
األتربة. عليها وأهالوا كثريًا ماءً بالقرب عليها وصبوا السقايني، وأحرضوا ذلك ففعلوا

املصبوب املاء ذلك تحت يحفرون واألطفال املتجمعة الناس صارت يومني وبعد
فتورى واليدكات والحلفا الخرق منها فيقربون دخانها، ويظهر النار فتظهر قليًال،
يف ذلك وشاهدت شهرين، نحو عليها للُفرجة ويروحون يَغدون الناس واستمر وتدخن،

ذلك. بطل ثم جملتهم
نصًفا، تالتني رصفه بزيادة املحبوب رصف عىل السنة أواخر نودي أنه ومنها
بالنقص ينادون فكانوا معامالتهم، يف الناس زيادات من وخمسني بمايتني يرصف وكان

التزايد. عىل ويعاقبون الزيادة قبل كان ما إىل ورجوعها
ومراعاة واملقتضيات األغراضواملقاصد بحسب وذلك بالزيادة، نودي األيام هذه ويف
املناداة، قبل عليه كان عما ووزنه نقصعياره مع هذا العامة، املصلحة ال أنفسهم مصالح
درهمني، ووزنه األول القرش من النصف القرشعىل القروشوجعلوا وزن نقصوا وكذلك
ووجودها العددية الفضة عدم مع هذا فضة، درهم ربع الدرهمني ويف دراهم، أربعة وكان

والصيارف. الناس بأيدي
بدله وأخذ العرش، ربع بنقص فه َرصَ غريه من واحد قرش رصف إنسان أراد وإذا
بخمسة، وأخرى بعرشة وأخرى عرش باثني الواحدة منها يرصف إفرنجية صغاًرا قطًعا

العيار. جيدة ولكنها
أرباعها تالتة وهو النحاس، من عليها يزاد بما ويرضبونها يجمعونها اآلن وهم
َوْزني، واحد درهم وزنها أنصاف بخمسة ترصف التي الصغرية القطعة ألن قروًشا؛
أموال واختالس نقص ذلك وكل تمانني، إىل الخمسة فتضاعف قروش أربعة فيصريونها

يشعرون. ال حيث من الناس

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من أما

ترجمة، له أعلم وال الشافعي الحصاوي عيل الشيخ املفيد والعالمة الفريد الفقيه فمات
بفضله الُفضال ويشهد واملعقول، الفقه يف الطلبة ويفيد الدروس يقرر رأيته وإنما
بما والرَِّىض الرفاهية وعدم لإلفادة االنقطاع يف املتقدمني طريقة عىل وكان ورسوخه،
َ تُُويفِّ حتى الدروس، مالزمة عن ينقطع ولم بالربودة وتمرض حاله، يف منعكًفا له ُقسم
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املجاورين تربة يف وُدفن باألزهر عليه وُصيل السنة، من الثانية جمادى منتصف يف
بالصحرا.

أخو وهو املرصية، بالديار املبارشين كبري القبطي الجوهري جرجس املعلم ومات
يف مكانه تعني املرصية األمرا رياسة زمن يف أخوه مات وملا الجوهري، إبراهيم املعلم
نافذ املرصية، األقاليم جميع يف وربُطها األمور حل وبيده والكتبة، املبارشين عىل الرياسة
مجي عند وكذلك الريسا، ريس فكان الفرنسيس أيام يف وتقدم الحرمة، وافر الكلمة
كانوا حتى والرغايب، الهدايا من إليهم يسديه ملا وأجلسوه وقدموه والعتمانيني، الوزير
أفندي رشيف وبجانب خرسو باشا محمد بجانب يجلس ورأيته أفندي، جرجس يسمونه

األمور. يف ويشاورونه جانبه ويراعون وغريه، الدخان بحرضتهم ويرشب الدفرتدار،
شهر قدوم عند األعيان جميع عىل ويفرق العطايا ويعطي النفس عظيم وكان
عدة وبنى ويهب ويعطي والبن، والكساوي واألرز والسكر العسلية الشموع رمضان
اآلن، الدفرتدار يسكنها التي وهي كبرية، داًرا وأنشأ واألزبكية، الونديك بحارة بيوت
الحجاب أبوابه عىل يقف وكان الدكة، قنطرة عند الدواوين وابنه الباشا فيها ويعمل

والخدم.
األبواب له وفتح الباشا، هذا يف وتداخل غايل املعلم ظهر حتى حالته عىل يزل ولم
جرجس املعلم من واسًعا طلبًا الباشا طلب وإذا ذلك، يف يدافع واملرتجم األموال ألخذ
أبواب له ويفتح األمور له فيسهل غايل املعلم فيأتي تحصيله، يتيرس ال هذا له: يقول
كما بأمان حرض ثم قبيل، إىل فهرب نفسه عىل وخاف املرتجم خناق فضاق التحصيل،
الجو وخال وانقىض، شعبان أواخر يف مات حتى األمراض والزمته قدره وانحط تقدم،
بداية له يش وكل والجزئية، الكلية أغراضه يف الباشا ووافق بالتقدم، وتعني غايل للمعلم

أعلم. وهللا نهاية، وله
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للسفر، والتجهيز الحجاز بأمر االهتمام الباشا أظهر فيه السبت، يوم املحرم أول فكان
املحروقي محمد السيد صحبته وسافر السويس، إىل سابعه الجمعة ليلة يف وركب
باألساكل التي والسفن الدواب حجز السويس إىل وصل فلما ولوازمه، باحتياجاته وقام
ذلك خرب وصل فلما للتجار، السويس ببندر وجده الذي البن عىل واستوىل وحوزها،
بستة كان أن بعد فرانسة رياًال خمسني إىل وصل حتى وزاد البن سعر فغال مرص إىل

فضة. نصف وخمسماية فضة ألف عرش اثنا عنها وتالتني

(١٢٢٦ (سنة األحد بيوم الخري صفر شهر واستهل

الليل، من ساعة سادس يف مرص إىل السويس من الباشا حرض االتنني يوم تانيه يف
إال يصحبه ولم بمفرده، هجني عىل حرض وقد لحضوره، مدافع عدة صبحها يف فرضبوا
ساعة، عرشة إحدى يف املسافة وقطع الطريق، عىل ليدله أيًضا هجني عىل بدوي رجل

السفر. مجدون وهم يوم، تاني يف بصحبته كان من وحرض
من أنزل الباشا أن وأخربوا التالت، اليوم يف بحمولة املحروقي محمد السيد وحرض
وعساكرها، ولوازمها باحتياجاتها أنشاها التي املراكب من مراكب السويسخمسة ساحة
مجتهدون الصناع وأن املراكب، من يجدونه ما عىل ليقبضوا اليمن ناحية إىل ووجههم

واللوازم. والعساكر الخيول لحمل كبار مراكب يف العمل يف
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املرصيني األمرا عن األخبار وتناقلت أسيوط، حاكم قوج أغا صالح حرض وفيه
أغا أحمد إليهم وخرج وقوص، قنا ناحية إىل ورجعوا الطينة، إىل حرضوا بأنهم القبليني

وافرة. عدة عساكره من وقتل معهم، وتحارب الظ
الحجاز، إىل املوجه الركب عسكر صاري باشا طوسون ابنه الباشا قلد وفيه
االجتهاد الباشا وأظهر وخياًما عرضيٍّا ونصبوا العزب، قبة ناحية إىل جاليشهم وأخرجوا
باشا يوسف لتمليك الشام لناحية عساكر بتسفري ونوه التواني، وعدم والعجلة الزايد
املنجمني من وطلب إإليهامات، من ذلك ونحو األلفي، بك شاهني عسكرهم وصاري ملحله،
يوم من الرابعة الساعة له فاختاروا السفر، خلعة ابنه إللباس صالًحا وقتًا يختاروا أن
الهيئة صورة عىل باألسواق جاويش أالي طاف رابعه الخميس يوم كان فلما الجمعة،
وراكب راسه عىل والطبق لمة الضُّ البس وهو العظيمة، املواكب عىل املناداة يف القديمة
ويكررون أالي» «يارن بقولهم: ينادون قابجية وحوله بعكاز، مقدم وأمامه عاليًا، حماًرا
واألمرا والبينباشيات العسكر كبار عىل التنابيه بأوراق وطافوا املدينة، أخطاط يف ذلك
الجميع لريكب القلعة، إىل النهار باكر يف للحضور يطلبونهم وغريهم، األلفية املرصية

املوكب. أمام وزينتهم بتجمالتهم

القلعة) (مذبحة وأتباعهم املرصيني األمرا مقتل ذكر

املرصية وطلع القلعة، إىل وطلعوا الجميع ركب سادسه الجمعة يوم أصبح فلما
معه وجلسوا عليه وصبحوا الباشا عند األمرا فدخل وأجنادهم، وأتباعهم بمماليكهم
فانجر رتبوه الذي الوضع عىل املوكب انجر ثم معهم، وتضاحك القهوة ورشبوا حصة
والوجاقلية واملحتسب الوايل خلفهم ومن أوغيل، أزون املسمى وأمريهم الدالة طايفة
والخيالة الرجالة العسكر طوايف خلفهم ومن بزيهم، تزيا ومن املرصية واأللداشات
البواب بك وسليمان الباب، أغات أغا وإبراهيم منهم، املناصب وأرباب والبيكباشيات

املوكب. ويرتب ويجي يذهب
املرصية غدر فقط والكتخدا قوج وصالح باشا حسن مع بيت قد الباشا وكان
طايفة وفرغ املوكب انجر فلما الباب، أغات أغا إبراهيم صبحها يف بذلك وأرس وقتلهم،
فعند العزب، باب من وانفصلوا املرصية واأللداشات الوجاقلية ِمن خلفهم وَمن الدالة
وقد باملرصية، ضاربني فالتفتوا باملراد طايفته وعرَّف الباب، بغلق قوج صالح أمر ذلك
ما مسافة العزب باب أعىل يف املقطوع الحجر املنحدر املضيق يف بأجمعهم انحرصوا
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أعدوا وقد األسفل، الباب إىل القلعة سوق رحبة إىل منه يتوصل الذي األعىل الباب بني
حصل فلما به، التي والحيطان الحجر النقر عالوي عىل أوقفوهم العساكر من عدة
يف الخيول النتظام ذلك يمكنهم فلم القهقرى، الرجوع األمرا أراد التحتانيني الرضب
الواقفون العسكر وعلم أيًضا، خلفهم من والقرابني البنادق رضب وأخذهم النقر، مضيق
أنفسهم يف وارتبكوا أيديهم يف سقط بها حل ما نظروا فلما أيًضا، فرضبوا املراد باألعايل
بك شاهني واقتحم الخيول، عن فنزلوا كثرية أشخاص منهم ووقع أمرهم، يف وتحريوا
نازل والرصاص فوق إىل راجعني مماليكهم من عدة يف وآخرون البواب بك وسليمان
يزالوا ولم الثقيلة، والثياب الفراوي من عليهم كان ما ونزعوا ناحية، كل من عليهم
األعمدة، لقاعة املواجهة الوسطى الرحبة إىل وصلوا حتى سيوفهم وشاهرين سايرين

أكثرهم. سقط وقد
ليأخذوا الباشا إىل بها وأرسعوا راسه فقطعوا األرض إىل وسقط بك شاهني وأصيب
إىل وذهب الرساية ديوان من ركب باملوكب ساروا عندما الباشا وكان البقشيش، عليها

الرضبخانة. أفندي إسماعيل بيت وهو الحريم، به الذي البيت
الكبري، الربج حايط إىل وصعد الروح حالوة من فهرب البواب بك سليمان وأما
باشا طوسون بيت إىل كثري وهرب أيًضا، راسه وقطعوا سقط حتى بالرضب فتابعوه
ما وسلب املرصيني قتل يف العسكر وأرسف فقتلوهم فيه، واالحتما به االلتجا يظن
رافقهم وفيمن فيهم وَضبَّعوا حقدهم كامن وأظهروا أحًدا، يرحموا ولم الثياب من عليهم
يرصخون وهم املوكب لزينة بزيهم تزيوا الذين البلد وأهايل الناس أوالد من معهم متجمًال
من لست أنا يقول: وآخر مملوًكا، وال جنديٍّا لست أنا يقول: من ومنهم ويستغيثون،
نواحي يف والهربانني املتشتتني وتتبعوا مستغيث، وال شاٍك وال لصارخ وا يَِرقُّ فلم قبيلتهم،

واألماكن. البيوت يف ودخلوا فروا والذين وزواياها، القلعة
وجالًسا املوكب عن متخلًفا أو الرصاص من يمت ولم حيٍّا أمسك من عىل وقبضوا
ثيابهم فسلبوا الكبري، كاشف وعيل األلفي بك ويحيى الكيالرجي بك كأحمد الكتخدا، مع

بك. كتخدا مجلس تحت السجن إىل وجمعوهم
من واحد، بعد واحًدا الديوان حوش يف أعناقهم لرمي املشاعيل أيًضا أحرضوا ثم
القتىل. من الحوش امتأل حتى املشاعل، يف الليل من حصة مىض أن إىل النهار ضحوة

وسحبوا راسه قطعوا القلعة طريق يف وانرصع املعروفني املشاهري من مات ومن
عىل وسحبوه حباًال ويديه بك شاهني رجَيل يف ربطوا إنهم حتى الجثث، باقي إىل جثته

بالقلعة. حصل ما هذا الديوان؛ حوش إىل امليت الحمار مثل األرض
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الرصاص، بالرميلة من وسمع القلعة باب أغلق عندما فإنه املدينة، أسفل وأما
انتظار يف األجناد من بالرميلة واقًفا كان من وهرب الناس، يف الكرشة وقعت
كان من وهرب فانزعجوا، املدينة بأسواق الكرشة واتصلت املتفرجون، وكذلك املوكب،
وظنوا حصل، بما علم ألحد وليس حوانيتهم، الناس وأغلق الفرجة، النتظار بالحوانيت

ظنونًا.
بيوت إىل املنترش كالجراد انبثوا األمرا وقتل الواقعة حصول العسكر تحقق وعندما
نهبًا ونهبوها بغتة فولجوها والغنيمة، النهب طالبني جاورهم ومن املرصيني األمرا
وسلبوا والستات، والخوندات والجواري النسا وسحبوا والحريم، الحراير وهتكوا ذريًعا،
مانًعا يجدوا ولم نفوسهم، يف الكامن وأظهروا والثياب، والجواهر الحيل من عليهن ما
برسعة نزعها من يتمكن فلم السوار منها ليأخذ امرأة يد عىل قبض وبعضهم رادًعا، وال

املرأة. يد فقطع
ألن يوصف؛ ال ما املكروه وتوقع والخوف الفزع من اليوم ذلك بقية يف بالناس وحل
فيها كبرية دار له أمري وكل والنواحي، الحارات جميع يف وسكنوا تداخلوا واألجناد املماليك
ونواحي العطف داخل يف صغار وداران دار وله وِجماله، وخيوله ومماليكه وأتباعه عياله
بحرمة وحمايتها بُعدها لظنهم عليه يخافون ما فيها يوزعون الحسيني، واملشهد األزهر
جميع يف لهم مجاورون العسكر كبار من وكثري الحوادث، وقوع عند وصونها الخطة،
فيهم ويتدخلون وسكناتهم، حركاتهم أكثر عىل ويطلعون أحوالهم ويرمقون النواحي،
من محشوة وقلوبهم واملحبة، الصداقة لهم ويُظهرون بالليل، ويسامرونهم ويعارشونهم

العرب. أبناء والجميع بل لهم، والكراهة عليهم الحقد
يف مخفيٍّا كان ما وأظهروا مأمولهم، لتحصيل بادروا الحادثة هذه حصلت فلما
امرأة أدنى خطب إذا كان منهم العظيم فإن النسا، يف التشفي من وخصوًصا صدورهم،
يحميها بمن استجارت عليها ألح وإن قربه، وتأنف وتعافه به ترىض فال بها ليتزوج
شخص أسفل خطبها إذا ما بخالف وذلك شهوًرا، واختفت بيتها من هربت وإال منه،

الحال. يف أجابته املماليك جنس من
النسا من كثري ظهر البيوت، وطلبوا األلفية مع الباشا اصطلح ملا أنه واتفق
التقادم، لهم وقدموا الكساوي لهم وعملوا زواجهم يف وتنافسوا املخفيات، املسترتات
األتراك من بمرأى ذلك كل لزوجاتهم، األزواج تلزم التي البيوت لوازم عليهم ورصفوا

قلوبهم. يف يحقدونه
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وذلك هم، ما وقليل أدناهم، أعالهم ومانع دياره وصان جاره حمى من وفيهم
من عليهم يقبضون كانوا النهب ارتفاع بعد فإنه يرتجيه، وأْمر يبتغيه لغرض
من كثرية دور وانتهبت فيها، وما داره عىل عنه ودافع حماه الذي فيستويل البيوت،
التفتيش بحجة يدخلون أو شبهة، وبغري شبهة بأدنى أتباعهم لدور أو لهم املجاورين
عىل وأصبحوا الناس وبات ململوك، وديعة عندكم أن سمعنا أو مملوك، عندكم ويقولون:

ذلك.
هللا إال ويحصيه قدره يقدِّر ال ما واألمتعة األموال من الحادثة هذه يف ونهب
األمرا من ليسوا الذين األعيان دور من كثرية دور ونهبت — وتعاىل سبحانه —
بساتني عىل خوليٍّا املتويل كتخدا الفقار ذي مثل الباشا بخدمة املتقيدين ومن املقصودين،
املوريل، كاشف ومصطفى الورداني، أغا عثمان األمري وبيت بشربا، أنشاها التي الباشا،
املتوارين عىل والقبض والقتل والنهب السبت يوم وأصبح وغريهم، الكتبة واألفندية

عليه. يغمز أو البعض عىل البعض ويدل مستمر، واملختفني
وأمامه مشاة، الكبار أمراه وحوله القلعة من ونزل الضحوة يف الباشا وركب
راكب فيهم ليس مشاة والجميع الفاخرة، ومالبسهم بزينتهم والجاويشية الصفاشية
املرصيني بقتل والرسور والفرح وافرة، عدة وخلفه وأمامه، به محدقون وهم سواه،

وجوههم. من طافح بهم والظفر
عىل ووبخهم عليهم وقف والضابطني، والقلقات الدرك أرباب عىل مر كلما فكان
فمر غريهم، ويتبعهم أوًال ينهبون كانوا الذين هم أنهم والحال لذلك، منعهم وعدم النهب
العربي يسمى املغاربة تجار من شخص إليه فخرج والشواين الرومي العقادين عىل
ينهبنا حتى عالقة لنا وإيش الحال هذا إيش يقول: وهو وجهه يف ورصخ الحلو،
وأرسل إليه فوقف أجناد، وال مماليك ولسنا متسببون، مغاربة فقرا ناس ونحن العسكر،
يلتقطان وهما بلدي، واآلخر تركي أحدهما شخصني بها فوجدوا داره، إىل نفًرا معه
وقطعوا الخرق باب إىل فأخذوهما بقتلهما فأمر النهابني، من سقط وما النهب آخر

روسهما.
ونيتهم مجتمعون املشايخ بأن أخربه من فالقاه الكعكيني جهة عىل عطف إنه ثم
سريه يف يزل ولم إليهم، أذهب أنا فقال: بالظفر، والتهنية عليه والسالم ملالقاته الركوب

لطيفة. ساعة عنده وجلس الرشقاوي، الشيخ بيت إىل دخل حتى
وترجى شأنهما يف فكلمه املرصية، الكشاف من شخصان الشيخ إىل التجا قد وكان
يا شيبتي تفضح ال له: وقال أنفسهما، عىل يؤمنهما وأن القتل، من إعتاقهما يف عنده
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مقبولة شفاعتك له: وقال ذلك، إىل فأجابه األمان؛ محرمة وأعطهما شفاعتي، واقبل ولدي
باألمان، إليك ونرسلها ورقة نكتب أو بالقول أماني وأنا محارم، نعطي ال نحن ولكن
الشيخ إىل ورقة وأرسل القلعة، إىل وطلع وركب الباشا قام ثم لذلك الشيخ فاطمأن
فقاال: إليه، ويطلبكما يؤمنكما الورقة هذه أرسل الباشا إن الشيخ: لهما فقال بطلبهما
يكون، وال ذلك يصلح ال الشيخ: فقال يقتلنا، أنه يف شك فال إليه؟ بذهابنا يفعل وما
فعندما الرسول، مع فذهبا شفاعتي؟ قبل أن بعد ويقتلكم بيتي من يأخذكم أنه كيف
واملحرضين املحبوسني يف واقع الرقاب ورضب بالقتىل، مملو وهو الحوش إىل وصال

ضمنهم. يف وأدرجا عليهما قبضوا
شخًصا وقتل املدينة وشق أبيه، نزول وقت الباشا ابن طوسون نزل اليوم ذلك ويف
يف وابنه الباشا نزول ولوال ذلك، عن العسكر وانكف النهب فارتفع أيًضا النهابني من

الرضر. غاية منهم وحصل املدينة، بقية العسكر لنهب اليوم ذلك صبح
امللبس يف يشبههم كان من كل وكذلك فمستمر، واملماليك األجناد عىل القبض وأما
يف عليهم فيكبسون األرنؤدي، باشا حسن عساكر عليهم يقبض كان من وأكثر والزي،
عليه، يقبضون من عىل فيقبضون عليهم، واستدلوا فيها تواَرْوا التي األماكن يف أو الدور
واالتنني الواحد ويسحبون وحليهن، النسا وثياب حمله يمكنهم ما األماكن من وينهبون
كان وإذا الطريق، أثنا يف جيوبهم يف وما وثيابهم عمايمهم ويأخذون بينهم أكثر أو
باشا حسن سيدنا له: قالوا لهم ظهر فإذا بالرفق، طلبوه منه يُستحيى أمريًا أو كبريًا
حال أي وعىل يحريونه، أنهم ويظن قليًال، ويطمني يش من تخَش فال إليه يستدعيك
جماعة استصحبه الدار من خرج فإذا قهًرا، أخذوه امتنع إن ألنه اإلجابة؛ إال يسعه ال
ما املأخوذ عىل وجرى بهم ولحقوا عليه قدروا ما فأخذوا الدار إىل البواقي وطلع منهم،

املأخوذين. من أمثاله عىل يجري
وأجاروه طرطوًرا، له ولبس بشكلهم وتزيا الدالة، طايفة إىل والتجا توارى والبعض
يف وخرج الفالحني، نسا بزي تزيا وبعضهم قبيل إىل وخرجوا اليوم، ذلك يف كثري وهرب
إىل منهم نجا من وفر ضمنهم يف وذهبوا والجبنة، الجلة يبعن الالتي الفالحات ضمن

وغريها. الشام
من كل فكان أحًدا؛ منهم يرحم ال صار فيهم بغضه لشدة فإنه بك كتخدا وأما
أوراًقا وأرسل عنقه، برضب يأمر األقدمني األمرا مماليك من هرًما فقريًا ولو أحرضوه
يف الروس فوردت والبلدان، بالقرى وجدوه من كل بقتل واألقاليم النواحي ُكشاف إىل
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زويلة، لباب املواجه السبيل مصطبة وعىل بالرميلة، فيضعونها النواحي من يوم تاني
فالحيهم، عن بدفعها تعهدوا التي الفرض لتحصيل باألرياف األجناد من كثري وكان
ُعذًرا للملتزمني يقبلوا ولم أيديهم قرصت والفالحون بالدفع، وطولبوا أجلتهم وانقضت
فعندما للديوان، منهم املطلوب خالص ألجل بأنفسهم الذهاب إال يسعهم فلم التأخري، يف
قتله، يمكنهم من بقتل بادروا بالبالد الكاينني بقتل األقاليم كشاف إىل األوامر وصلت
ويقتلونهم غفلة حني عىل فيدهمونهم محالتهم، يف العساكر لهم أرسلوا عنهم بَُعد وَمْن
القبض عىل يتحيلون أو بروسهم، ويرسلون املال من جمعوه وما متاعهم، وينهبون
ويضعونها وبحري، قبيل من الروس من العدد يوم كل يف يصل فصار وقتلهم، عليهم
فإذا للبعض األمان ويعطون أبًدا، أحد يف شفاعة يقبلوا ولم القلعة، وباب زويلة باب عىل

وقتلوهم. ثيابهم وشلحوهم عليهم قبضوا حرضوا
حتى فيهم األمر له ففوَّض املماليك، لجنس الكراهة شدة كتخداه من يعلم والباشا
أو سابقة؛ مدة من منافرة بعض سابًقا الجاويشية كتخدا أغا محمد وبني بينه كان إنه
جارية الفرعونية لها يقال ببلدة غايبًا وكان ابنته، وزوَّجه األلفية بعض صاهر لكونه
الفرضة منها ليستخلص بنفسه إليها فذهب الفرضة، من عليها بما تعهد إقطاعه يف
بأمره، فيه يأمره بيوم الحادث قبل املنوفية كاشف إىل بك الكتخدا فأرسل املريي، واملال
الصبح، لصالة يتوضا وهو الفجرية، يف عليه دخلوا العسكر من طايفة إليه فأرسل

مرص. إىل وأحرضوها راسه وقطعوا فقتلوه
الكتخدا، يدي بني فيمثلونهم القديمة البيوت بقايا من بأشخاص يأتون وكانوا
حتى األعىل الحبس إىل بهم ويأمر فيكذبهم ونسبتهم، أنفسهم عن فيخربون فيسألهم

النادر. يف وهذا املوت، معاينة بعد فينجون األلطاف تدركهم فإما أمُرهم يتبني
صاروا ثم ومماليك، وكشاف وأجناد أُمرا إنسان ألف من أكثر الحادثة هذه يف فقتل
يف ويلقونهم يرفعونهم ثم بالرميلة، املغسل عند ويرمونهم األخشاب عىل رممهم يحملون
من روس عدة وسلخوا غريه، عن األمري يتميز ال البعض بعضهم فوق األرض من حفر
الكاينة هذه فكانت الحفر، تلك يف الرِّمم عىل املسلوخة الجماجم وألقوا العظما، روس

مثلها. يتفق لم التي الحوادث أشنع من
كان فإنه الكبري، بك إبراهيم بنت هانم عديلة زوج بك أحمد إال األلفية من ينج ولم
إيضا بك وعمر الشام، ناحية إىل وهرب القلعة من تسلق بك وأمني بوش، بناحية غايبًا
أيام، خمسة بعد راسه وبعثوا هناك فقتلوه الفيوم إىل اليوم ذلك يف مسافًرا كان األلفي
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راًسا، وتالتني خمسة املنية حاكم أوغيل دبوس وأرسل راًسا، عرش الخمسة نحو ومعها
كثري. ذلك غري بحري ناحية من وحرض

كبري بك شاهني فهم: خربه، وبلغني ذكر له ممن اليوم ذلك يف ُقتل من وأما
ومراد الصغري، بك ومصطفى الصغري، بك وحسني بك، ونعمان بك، ويحيى األلفية،
دياب، أبو بك ويوسف الكالرجي، بك أحمد غريهم ومن األلفية، من هوال بك؛ وعيل بك،
وأحمد البواب، بك وسليمان الكبري، بك إبراهيم ابن بك ومرزوق صالح، بك وحسن
وسليم الكبري، بك مراد تابع بك وقاسم تابعاه، بك وإبراهيم بك ورشوان تابعه، بك
عثمان تابع بك ومصطفى أيوب، بك ومصطفى الرشقاوي، بك ورستم الدمرجي، بك
األقدمني من كبري رجل وهو جوجو، تابع الفقار وذو إبراهيم، بك وعثمان حسن، بك
إليه والتجوا السلحدار، بك صالح عند وآخر الجداوي بك ومصطفى هو هرب البطالني
روسهم وقطع املشاعيل فأحرض روسهم، بقطع األمر فحرض بخربهم وأرسل وطمنهم،

وأرسلها. مقعده يف
الحبيش، كاشف وعثمان الخازندار، كاشف عيل فهم: األلفية، الكشاف األمرا ومن
كاشف وسليم كاشف، ورشوان كاشف، العزيز وعبد كاشف، ومرزوق كاشف، ويحيى
وأحمد قطية، أبو كاشف ومحمد كاشف، وعثمان كاشف، وجعفر كاشف، وقايد ططر،
قيطاس، كاشف وعيل كاشف، وخليل أغا، محمد صهر كاشف وأحمد الفالح، كاشف
وختم كثريون، وهم أسماهم يحرضني لم ممن ذلك وغري كاشف، وموىس كاشف، وأحمد
يقرون كانوا أنهم القتل، حال ويف بالحبوس، عاينهم ممن بلغني فإنه بالخري؛ للجميع هللا
قبل ركعتني وصىل وتوضا ماءً طلب وبعضهم واالستغفار، بالشهادتني وينطقون القرآن
حصل وما بأنفسهم املقتولني أهل والشتغال تيمم؛ ماءً يجد لم ومن عنقه، يُرمى أن
أم غري موتاهم عن يسألوا ولم يعوا لم أوطانهم عن والتشتيت والسلب النهب من لهم
القتىل، يف وطلبته عظيًما وجًدا عليه وجدت فإنها الكبري، بك إبراهيم ابن بك مرزوق
ودفنوه وكفنوه فأخرجوه العني، كريم كان بكونه وجمجمته فيه بعالمة جثته فعرفوا
املقتولني أهل من الكثري عندها واجتمع الحادثة، من يومني ميض بعد وذلك تربتهم، يف

شهوًرا. ذلك عىل وأقاموا ونساهم،
بإقليم املرصية مال فجمع الجيزة، حاكم الباشا صهر بك محرم أرسل الحادثة ويف

كثريًا. شيٍّا فكان وغريها، والهجن والِجمال الخيول من الربيع الجيزة
فيها ويسكنَّ بيوتهن إىل يحرضن وأن باألمان، املقتولني نسا عىل نودي تامنه ويف
— الرضر كثري لهن يحصل لم الالتي وهن — البعض فرجع بالقع، صارت كونها مع

396



١٨١١م) (سنة وألف ومايتني وعرشين ست سنة واستهلت

وسكنوها فنزلوها فيها، بما بالبيوت خواصه عىل الباشا وأنعم اختفاه يف البعض وبقي
املنهوبات. من وغالبها واألواني، الفرش وجددوا الخواتم، النسا وألبسوا

بغريه حصل ما به يحصل ولم أقاربه، من أغا حسني عىل بك شاهني ببيت وأنعم
بابه. عىل جلسوا العسكر من طايفًة الباشا وأرسل باشا، طاهر لبيت مالصًقا لكونه

القبايل، األمرا عند وذهب بوش من فانتقل النذير وصله فإنه األلفي، بك أحمد وأما
أقاموا الصورة، هذه عىل ولده موت بك إبراهيم وبلغ الحادثة هذه أخبار وصلتهم وملا

السواد. ولبسوا إخوانهم عىل العزا
يطلبون القبليني األمرا عند من رسوًال الكشاف أحد حرض الوقعة يوم تاني ويف
الوقت، غري يف الجواب برد فوعده منها، يتعيشون جهة يعطيهم وأن الباشا، من العفو

له. تم ما أدري وما فأهمله
أحرضه وكان الدالة، طايفة عىل كبريًا وجعله أخته ابن بك مصطفى الباشا قلد وفيه
أحمد ابن كاشف عيل الرشقية كشوفية يف بدله وأقام قبيل، إىل ليذهب الرشقية ناحية من

املرصلية. من كتخدا
ونصب قبيل، إىل ليسافر الجيزة بر إىل املذكور بك مصطفى عدى عرشه تامن ويف
التعدية يف الدالة عسكره ورشع بالقرص، وأقام الباشا أيًضا وعدى القرص، بحري وطاقه

ونهاًرا. ليًال
العزب قبة ناحية إىل نفر الخمسماية نحو الدالة عسكر من عدة خرج أيًضا وفيه

سافروا. ثم أياًما أشغالهم قضا يف فاستمروا بالدهم، إىل ليسافروا
عثمان الشيخ ناحية إىل وانتقل بك، مصطفى ارتحل عرشينه تالت االتنني يوم ويف

مرص. إىل راجًعا باشا وعدى قبيل، إىل مسافًرا
الشام، عن املنفصل باشا يوسف عن بالعفو يبرشان الروم من حرضططريان وفيه

وشفاعته. مرص باشة ترجي فيه وُقبل
شخًصا، وستني أربعة قبيل ناحية من أحرضوا عرشينه خامس األربع يوم ويف
العديدة السنني القديمة البيوت بقايا من بالبالد مستوطنني كانوا الذين من وأكثرهم
أوقدوا ثم محبس، يف الليل إىل أبقوهم القديمة مرص إىل أحرضوهم فلما ومحرتفني،
فوضعوها بالروس وأتوا البحر، إىل بجثثهم ورموا روسهم وقطعوا البحر بساحل املشاعل

غريها. رأوا كما الناس لرياها زويلة باب تجاه
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(١٢٢٦ (سنة الثالث بيوم األول ربيع شهر واستهل

ليلتها يف ونبهوا عظيًما، موكبًا باشا طوسون البنه الباشا عمل سادسه األحد يوم ويف
املوكب عىل ليتفرج الغورية جامع إىل هو ونزل صبحها، يف العسكر اجتماع عىل
فروًشا املذكور بالجامع له وفرش املحروقي السيد لذلك واستعد باشا، حسن وصحبته
كبار مدافع بعرشة مروا فرغوا فلما الدالة، طايفة أوله ويف املوكب فمر ووسايد، ومراتب
أرنؤد الة الرَّجَّ العسكر طوايف وخلفهم قنابر، هونني تحمالن وعربيتني عربيات عىل
ركبانًا كبارهم ثم طويلة، مدة ترتيب غري من مختلطون كثريون وهم وسجمان، وأتراك
وجنايبه، املوكب صاحب طوايف ثم مستحفظان، وأغات واملحتسب الوايل ثم بطوايفهم،
وأغواته، أتباعه وخلفه باشا طوسون ثم واملالزمون والسعاة الجاويشية ثم هجنه وكذا
وصحبته األلفي، كتخدا كان الذي وهو بالربدييس، املعروف كتخدا محمد وهو الكتخدا ثم

الرتكية. النوبة وخلفهم الخازندار
الذي الرس باب من معه فنزل منزله، إىل املحروقي دعاه املوكب أمر انقىض وملا
وتغدى املحروقي بيت إىل وتوجهوا باشا، حسن وصحبته بالغوري املعروف بالجامع
حظ يف النهار آخر إىل هناك واستمر الطرب آالت له وأحرض وخواصه، وأتباعه هو عنده

محله. إىل عايًدا ركب ثم هدية تعابي املحروقي له وقدم وكيف،
ونقل بسدها، لالهتمام الفرعونية ترعة إىل الباشا نزل عرشه رابع االتنني يوم ويف
أتته عندما إسكندرية إىل وذهب لياٍل أربع السد عند فأقام مستمر، املراكب يف األحجار
التي الغالل عليهم ليبيع فذهب الغالل، مشرتي ألجل اإلنكليز مراكب بورود األخبار
واجتهد أكثر، أو فضة آالف أربعة عنها رومي قرش بماية أردب كل عليهم فباع جمعها،
والصناع، البنايني بطلب وأرسل وحصونًا، أبراًجا بها وجدد إسكندرية، أسوار ببنا
مشايخ وأمن أغراضه، لتتميم وإقامته هناك غيبته وطالت ناحية كل من فجمعوهم
عليهم قبض إليه حرضوا فلما عليهم، وتحيل البحرية عىل املستولني عىل أوالد عربان
نجوعهم، فنهبت العساكر وأرسل وعوَّقهم عليهم خلع ثم عظيمة، أمواًال عليهم وقرر

ومواشيهم. وأوالدهم نساهم وسبوا
أوامر حسب والكتبة هو البالد عىل الفرض يقرر بمرص فإنه بك كتخدا وأما
إيراد والرزق والفايظ واملضاف املريي جمعوا أنهم وهي أخرى كيفية ونظموا مخدومه،
تقرر أن وبعد دفعتني، يف ليقبض املقرر بنصف مراسيم بها وكتبوا سنوات، أربع
أربابه، من يطلب اآلخر النصف مع الباقي وبقي تحصل، ما منه وتحصل األول النصف
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وكتب بدفعه نفسه وألزم حصته عىل تقرر بما تكفل ومن منه، يش يف مسامحة ال بد وال
عليه فتوجه املهمات، الحتياج األجل حلول قبل حتى به طولب ألَجل، وثيقة نفسه عىل
ال ما ويكلفونه أنفاسه ويضيقون ويالزمونها بداره، فينزلون العساكر بيد الحواالت
ينزل وإما كان، وجه بأي الدفع إما الشيئني: بأحد إال خالًصا وال ملجا يجد فال يطيق،
ال فقريًا ويصبح وعياله، هو به يتقوت ما بيده يبقى وال للديوان بالفراغ حصته عن

أخرى. جهة من إيراد له يكن لم إن شيٍّا يملك

(١٢٢٦ (سنة التاني ربيع شهر واستهل

أنه فمنها الحيل، من بأنواع استخراجها يف ويتحيل األموال استجالب يف يتنوع والكتخدا
أنه ويُظهر ثمنها، بنصف بضاعتهم ببيع ويأمرهم الحرف، من حرفة أهل إىل يرسل
تعدوا الحرف أرباب وأن املبيعات، أسعار يف لهم ويرخص بالناس، والرأفة الشفقة يريد
رأس وبيان بدفاترهم ويأتون ويضجون، الحرفة أهل فيجتمع األسعار، غال يف الحدود
الجمارك من عليها استحدث وما البضاعة، تلك جزئيات غلو من إليه ينضاف وما مالهم
بهم يأمر أو عذًرا لهم يقبل وال لقولهم يستمع فال والرب، البحر يف األجر وغلو واملكوس،
يدفعونه، املال من بقدر أنفسهم عىل الخالصويصالحون يطلبون ذلك فعند الحبس، إىل
ليعوضوا البضاعة تلك سعر يف يزيدون ثم بينهم، فيما أفرادهم عىل ذلك ويوزعون
الزيادة تستمر ثم الخسارة، من بهم حل وما الغرامة بتلك معتذرين الناس من غرامتهم
وهي عظيمة، أمواًال الكيفية بهذه فجمع — أيًضا الغرامة استمرار وأظن — الدوام عىل

والفقرا. األغنيا من الناس أموال سلب الحقيقة يف
حرض ثم شربا، بقرص فبات غفلة حني عىل إسكندرية من الباشا حرض أواخره ويف

القلعة. إىل طلع ثم يومني به فأقام األزبكية بيت إىل
يكاد فال املدينة، بهم غصت حتى واألتراك األرنؤد من كثرية عساكر وصلت وفيه
الذين خالف وذلك والعطف، األزقة وبداخل وخلف أمام عليهم إال برصه يقع املارة
يَْعَلُم ﴿َوَما والبحرية، القبلية واألقاليم بالجهات هو ومن إسكندرية يف وأبقاهم أقرهم

ُهَو﴾. إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد
وأتبانًا جماًال البالد عىل وفرض زايًدا، اهتماًما العريض بتشهيل الباشا اهتم وفيه

وغالًال.
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(١٢٢٦ (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

أنثى، مولودة للسلطان ُولد بأنه بشارة يده وعىل الرومية الديار من قاصد ورد وفيه
أيام، تالتة الخمسة األوقات يف القلعة أبراج من ترضب مدافع وهي شنًكا لها فعملوا
والذي وثالثة، وبغلتني بغلة الحرف وأهل الناس مياسري عىل بغال فرضة فرضوا وفيه

فضة. ألف عرشون كيًسا ثمنها يدفع أنه أو بالرشا يلزم بغلة عنده يكن لم
مايتني إىل وصل حتى البن سعر وغال الحجازية، الديار من الوارد انقطع وفيه
مع إال يوجد فال والدكاكني، األسواق من وجوده وقل رطل، كل فضة نصف وسبعني
وبزر والفول والقمح كالشعري املحمصة، الحبوب أنواع من القهوة الناس وصنع املشقة،

خلط. وبغري البن مع مخلوًطا وغريه العاقول

(١٢٢٦ (سنة التانية جمادى شهر واستهل

من طايفة وشهل العرب، وقوافل الجمال وطلب الربكة إىل الباشا خرج عرشينه يف
يخطفون وطفقوا املدينة من والخروج بالدخول فاهتموا السويس، إىل للسفر العسكر
ُوَجها من ولو راكبًا وجدوه ومن الدواب، من صادفوه ما وكل والجمال، والبغال الحمري
ملصالحهم، الركوب عن غالبهم وانكمش الناس فانقبض وركبوها، دابته عن أنزلوه الناس

السويس. إىل ركب ثم الربكة جهة أيام تالتة الباشا وأقام وبغالهم حمريهم وأخفوا
جدة ناحية من لها الباشا باستدعا وذلك البن، وفيها وداوات مراكب وردت وفيه

قليًال. البن سعر وانحل واللوازم العساكر حمل ألجل واليمن

(١٢٢٦ (سنة رجب شهر واستهل

السد وكرس أذرعه، النيل أوىف القبطي مرسى لسابع املوافق االتنني يوم عرشينه تاني يف
بالسويس. غايب والباشا بك كتخدا بحرضة التالت يوم صبحها يف

(١٢٢٦ (سنة شعبان شهر واستهل

البحرية. العساكر من بقي بمن أفندي ديوان سافر تانيه يف
الربية. العساكر تشهيل يف ورشع السويس، من الباشا حرض تامنه التالت يوم ويف
الربية العساكر سفر تشهيل يف واجتهد العادلية إىل الباشا خرج عرشه خامس ويف
يعجز والذي صنعة، كل أهل من وكذلك طايفة، حرفة كل أهل من وجمع كبريًا، اجتهاًدا
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الشافعية، من املهدي محمد الشيخ للسفر الُفقها من وتعني بدًال، عنه يخرج السفر عن
وكانوا الشام، ناحية من وصل حنبيل وشيخ الطهطاوي، أحمد السيد الحنفية ومن
دمياط، من خفاجي عيل والشيخ رشيد، من املالكي كريت حسن السيد بإحضار رسموا

بلديهما. إىل ورجعا السفر من فأُعفيا واعتذرا فحرضا
وبني الصغرى نعش بنات بني الشمال جهة يف ذَنَب له نجم ظهر الشهر هذا ويف
شعاع وله املرشق، جهة إىل صاعًدا وذَنَبه املغرب جهة رأسه الكربى، نعش بنات منار
ويتحدثون إليه ينظرون والناس ليلة كل يف يظهر واستمر الرمح، مقدار يف مستطيل
األذناب، ذوات يف املصنفة املالحم وعن داليله عن ويبحثون عنه، الفلكيني ويسألون به
الجنوب ناحية إىل ومىش جرمه، بعض واضمحل أشهر ثالثة من قريبًا ظهوره واستمر

الطاير. النرس من وقرب

(١٢٢٦ (سنة األربع بيوم رمضان شهر واستهل

الحج. بربكة ونزلوا الحصوة من العسكر ارتحل تاسعه الخميس يوم ويف
يوم من العريض مكث مدة فكان الربكة، من ارتحلوا عرشه تاني األحد يوم ويف
أمر يف والناس ونصف، أشهر ستة من قريبًا الربكة من ارتحالهم يوم إىل املوكب خروج

يش. كل يف مريج
جليل؛ موكب يف وخرج الركب صحبة ليسافر املحروقي محمد السيد خرج وفيه
ومشايخها، العربان وأمور واحتياجاته ولوازمه الركب رياسة يف إليه املشار هو ألنه
بمشورته إال األشيا من شيٍّا يفعل ال بأن العسكر أمري باشا طوسون ولده الباشا وأوىص

مراجعته. بعد إال األمور من أمًرا ينفذ وال واطالعه،
فيه كان ما ونهبوا البحر ينبع ملكوا البحرية العساكر بأن األخبار وردت وفيه
غالب والرشيف وداوات، مراكب عدة الينبع بمراساة كان أنه وذلك التجار، ودايع من
والباشا املودة، وخلوص والصداقة النصح له ويظهر ويراسله الباشا يكاتب مكة أمري
الرتجمان املنال أحمد والسيد النجاري سالمة السيد له وأرسل ويكاتبه يراسله أيًضا
الرشيف وأيًضا بينهما، السفريين هما فكانا عديدة، مراًرا وجوابات بمراسالت املحروقي
وصلت، متى عساكره بنرص ويواعده ويعاقده الباشا يعاهد مرسول كل مع كتابة كل يف
وعدم منه فلخوفه الوهابي أما ويداهنهما، والوهابي العثماني هو الذي للطرفني وينافق
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ترك من عليها عاهده التي العهود عىل معه وأنه واالمتثال املوافقة له فيُظهر عليه، قدرته
ذلك. ونحو البدع واجتناب الظلم

متى أنه الباشا مع وتعاقد ومذاهبهم، طريقتهم عىل لكونه للعثمانيني باطنًا ويميل
الكاينة املراكب إىل وأرسل همته، وجميع بكليته وساعدهم بنرصتهم قام عساكره وصلت
تحت الينبع قلعة ويودعوه وغريهم التجار مال من فيها ما ينقلوا بأن الينبع بمراساة
بضايعه من فأوسقها املراكب وأخذ عسكره، مع الخمسماية نحو معه وترك وزيره، يد
البحرية، العسكر بمهمات توسق ثم بمرص، لتباع السويس إىل وأرسلها وبنه وبهاره
فلم املاء إىل احتاجوا الينبع قبالة مراسيها وألقت البحرية العساكر مراكب وصلت فلما
عندها من فمانعهم املاء، عني طلب يف الرب إىل العسكر من طايفة فطلع باملاء، يسعفوهم
القلعة من عليهم رموا رجوعهم حال ويف املاء، عن ومنعوهم وطردوهم فقاتلوهم مرابط

والرصاص. املدافع
من ملحاربة العساكر استعدت ذلك فعند الفريقني، عىل مبهم األمر أن والحال
ساللم سورها عىل وركبوا واملدافع، القنابل عليها ورضبوا بها واحتاطوا بالقلعة،
من عليهم النازل بالرصاص مباالة غري من القلعة سور عىل وتسلقوا عليها وصعدوا
ومعه الوزير إال منهم ينُج ولم بها، كان من وقتلوا القلعة فملكوا بالقلعة، الكاينني
واألموال الودايع من بالينبع كان ما كل ونهبوا الخيول، عىل هاربني خرجوا أنفار ستة
عىل ويبيعوهن أرسى وأخذوهن بالبندر، الكاينات والبنات النسا وسبوا والبن، واألقمشة
كثرية القلعة من مدافع لذلك فرضبوا عرشينه يف بذلك املبرشون ووصل البعض، بعضهم
وأرسلوا البقاشيش، منهم ليأخذوا األعيان بيوت عىل املبرشون وطافت شنًكا، وعملوا
اإلسالم، وسلطان الدولة أهل يبرشون إسالمبول إىل كبريًا معينًا شخًصا البشارة بتلك

حصل. فتح أول ذلك وكان

(١٢٢٦ (سنة الجمعة بيوم شوال شهر واستهل

ليلة يره ولم الجمعة، ليلة موجوًدا يكن لم الهالل ألن السبت؛ بيوم يكون أن حقه وكان
درجات. عرش السبت ليلة قوسه وكان الناس، من النادر إال السبت

إىل بوصولهم يخربون الرب عساكر من ومكاتبات هجانة وصلت عرشه سادس ويف
السبت. يوم شعيب بمغاير عندهم العيد وكان الشهر، من السابع اليوم يف املويلح بندر
بناحية املرصيني األمرا من بقي من ملحاربة قبيل إىل لتسافر تجريدة خرجت وفيه

إبريم.
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(١٢٢٦ (سنة األحد بيوم القعدة ذي شهر واستهل

مراكب، ثالثة نحو منهم وتلف البحر، ظهر عىل مراكب عدة يف مغاربة حجاج وصلت فيه
بوالق. بساحل ونزل الطرابليس الركب بأيام بعدهم وحرض

إبراهيم موالي الغرب سلطان ابن وفيهم الفايس، الركب أيًضا حرض سادسه ويف
تقادم، له وقدم ملالقاته بك كتخدا وأرسل بشأنه الباشا فاعتنى سليمان، موالي ابن
الريس بخدمته وتقيد فيه، لينزل املحروقي بيت من بالقرب كاشف عيل منزل له وأعدوا
وقابل القلعة إىل طلع عدى فلما طعامه، وكلف ملطبخه وحواشيهم املحروقي حسن
أتراك وأشخاص وطرادون أتراك قواسة وأمامه له، أعده الذي املنزل إىل ونزل الباشا
بالحوانيت الجالسني الناس ويأمرون مشاة، املغاربة جميع وأمامه طبالت عىل يرضبون

أشغاله. قىض حتى أيام خمسة فأقام أقدامهم، عىل له بالقيام
صنف: كل من وذخرية هدية له وأرسل الباشا، رسل وتروح إليه تغدو املدة تلك ويف
لرضب بندقية ألف له وأعطى وبارود، أَُخر وأشيا وبقسماط ودقيق وسمن وعسل سكر

عرشه. تاني يف وسافروا عارشه يف وبرز الرصاص،
الباشا إىل خطابًا مكاتبات أيديهم عىل هجانة وصلت عرشه تاسع الخميس يوم ويف
من الرب ينبع وأخذوا البحري، العسكر مع اجتمع الربي العسكر بأن الخرب وفيهم وغريه،
عليهم وخلع وكساهم باشا، طوسون وقابلوا أفواًجا إليهم أتت العربان وأن حرب، غري

األخبار. انقطعت ثم

(١٢٢٦ (سنة الحجة ذي شهر واستهل

القعدة، شهر منتصف يف مورخة ومكاتبات قتىل روس ومعهم هجانة وصلت منتصفه يف
العسكران هناك واجتمع شوال، عرشين حادي يف الرب ينبع إىل وصلوا أنهم مضمونها
— السويق قرية وتسمى — الوهابية من جبارة ابن قرية ملكوا وأنهم والبحري، الربي
وقت مقيمون وأنهم الباشا، ابن وقابلوا كثرية عربان وحرضت هاربًا، جبارة ابن وفر
املخالف. الشتا ريح املراكب وعاق الذخرية، وصول منتظرين الينبع منزلة يف تاريخه

حرضوا الوهابية، كبار من جماعة بأن شهره عرش أربعة ليلة خرب عليهم ورد وأنه
مشاة، ومعهم املضايفي وعثمان مسعود بن هللا عبد وفيهم خيال آالف سبعة بنحو
ومعه الحويطات شيخ شديد إليهم فخرج غفلة، حني عىل العريض يدهموا أن وقصدوا
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والوهابية القتال بينهم ووقع الشمس، رشوق قبل فوافاهم وعساكر، ودالة طوايفه
مرشكون. يا هاه يقولون:

الهجن من هجينًا سبعني نحو منهم وغنموا الوهابية هزيمة عن الحرب وانجلت
ويف ذكره ما ملخص هذا ساعتني، مقدار بينهم الحرب وكانت أدوات، محملة الجياد

حرضت. التي األجوبة
جاويش فيها وحرض السويس، من قافلة وصلت عرشينه خامس الجمعة يوم ويف
وأخربوا الحنبيل والشيخ الطهطاوي أحمد السيد أيًضا وحرض مكاتبات، وصحبته باشا
الصفرا منزلة إىل ووصلوا القعدة، ذي عرش سابع يف الرب ينبع من ارتحل العريض أن
هناك فوجدوا الجبال، من بالقرب ووطاقاتهم وخيامهم عرضيهم ونصبوا والجديدة،
وصعدت آخر، مرتاًسا أخذوا ثم أخذوه، حتى مرتاس أول عىل فحاربوا وأحجاًرا متاريس
هذا الجبال، مضيق يف الخيالة وسارت الجيش، كثرة فهالهم الجبال قلل إىل العساكر
عرش تالت األربع يوم من الظهرية بعد إىل وليلة يوًما الجبال أعىل يف قايمة والحرب
منهزمون، هابطون األعايل يف الذين والعساكر إال السفالنيون يشعر فما القعدة، ذي
وأثقالهم، وأحمالهم خيامهم وتركوا الفرار جميًعا وطلبوا األدبار، وولوا جميًعا فانهزموا
يأخذ منهم القوي فكان ريساهم، أمتعة من عليهم خف ما ويخطفون ينهبون وطفقوا
طالبني وساروا دابته، وأخذ قتله وربما ويركبها، دابته ويأخذ الضعيف رفيقه متاع
من الربيك بساحل مراكب عدة أعدوا كانوا ألنهم الربيك؛ بساحل السفاين إىل الوصول
لم أنه والحال أثرهم، يف القوم أن واعتقدوا الرعب قلوبهم يف ووقع االحتياط، باب
واحد، شخص منهم بقي ما تبعوهم ولو املدبر، خلف يذهبون ال ألنهم أحد؛ يتبعهم
فيتكاثرون القليل، إال تسع ال وهي القطرية إليهم فتأتي القطاير عىل يرصخون فكانوا
إخوانهم من البواقي ويمنعون الجماعة منهم فيصعد فيها، النزول عىل ويتزاحمون
وخوفهم حرصهم شدة من كانوا حتى والرصاص، بالبنادق مانعوهم يمتنعوا لم فإن
يف العفاريت وكأنما رقابهم، إىل البحر يف يخوضون القطاير يف النزول عىل واستعجالهم

خطفهم. تريد أثرهم
إىل مشاة ذهبوا الربيك أسكلة عىل االزدحام شاهدوا ملا والخدم العسكر من وكثري
ورجع وغريهم، الخدم من والخاليق واألحمال الدواب يف التشتيت ووقع البحر، ينبع
فقده، ظنوا إنهم حتى معسكره، عن يوًما تغيب أن بعد البحر ينبع إىل باشا طوسون
فيها بما خيامه املحروقي وترك بالينبع، واستقروا أفندي وديوان املحروقي أيًضا ورجع

404



١٨١١م) (سنة وألف ومايتني وعرشين ست سنة واستهلت

بها فوجدوا والجوع، التعب من جهد عىل وهم املنهزمني العسكر من طايفة بها فنزل
والغريبات املكرر والسكر بالعجمية املصنوع والكعك امللبسات وأنواع والحالوات املآكل
أن تحققوا وملا ونهبًا، أكًال عليها فوقعوا الرشابات، وأنواع واملربيات والخشكنانكات
أغراضهم استوفوا حتى يومني، ذلك عىل أقاموا أثرهم يف تأِت ولم تتبعهم لم العرب
وأعقلهم، القوم أثبت هم فكانوا بإخوانهم؛ لحقوا ثم أبدانهم، وارتاحت بطونهم وشبعت

منهم. قصد غري عىل كان ولو
يوًما. وعرشين أربعة الرب بينبع والعريض العسكر إقامة مدة فكان

وعدم التعب أجهدهم وقد املويلح، إىل راجعني وساروا اجتمعوا فإنهم الخيالة، وأما
قدح بنصف الجمل عىل يعلقون الواقعة قبل كانوا أنهم حكوا حتى والعليق، الذخرية

أردبًا. وخمسني أربعماية يوم كل يف عاليفهم وكانت ُمَسوَّس، قمح
يقتلونه، وكادوا القبيح الكالم وأسمعوه عليه قامت العسكر كبار فإن املحروقي وأما
وخدمه أتباعه من الكثري وحرض القصري، ناحية وحرضمن منهم وخلص سفينة يف فنزل

مرص. إىل متفرقني
وآخرون، باشا دايل بك وحسني كاشف تامر فهم املويلح، إىل ذهبوا الذين فأما

رجوعهم. عدم أو مرص إىل رجوعهم يف الباشا إذن انتظار يف هناك فأقاموا
برأيه واستقل القصري، إىل راجًعا كر السفينة نزل عندما فإنه قوج أغا صالح وأما
باشا، وطوسون املحروقي رأي ويسفه بالرياسة، األحق وأنه العظمة نفسه يف يرى ألنه
وأزيد الكالم هذا بمثل ويرصح الحروب؟ لتدبري يصلحون كيف الصغار هوال ويقول:
يف فحقده طوسون ولده بمكاتبات الباشا ذلك كل وعلم منهزم، أول هو وكان منه،

املكث. أو الرجوع يف إذنًا ينتظر ولم القصري، إىل رجوعه برسعة ذلك وتمم نفسه،
أخرى، عساكر تجهيزه يف همته عىل واستمر الباشا يتزلزل لم ذلك حصل وملا
يف والفرض الغرايم أصل من أنها ذكر جماًال البالد عىل وفرض البلد، خارج إىل وبرزوا
ألف عرش اثني خاصة الرشقية إقليم عىل املفروض فكان غالًال، فرض وكذلك املستقبل،
منها التي بحوادثها السنة وانقضت يستحق. بما هللا قابله — كاشف عيل بعناية أردب

الذيل. طويلة وأظنها الحادثة هذه
عظيًما، مبلًغا الزيادة يف بلغ أن بعد قليلة بأيام الصليب قبل هبط النيل أن ومنها
والوقت الربسيم زرعوا األرض عن انحرس وملا والدراوي، الصيفي الزرع غرق حتى
فبذروه ُزرع، الذي وأكلت الدودة فيه فتولدت األرض؛ يف مستجنة والحرارة صايف
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الجيزة بإقليم وخصوًصا البَْدري، الزرع يف ا جدٍّ الدودة أمر وفحش أيًضا، فأكلته ثانيًا
األقاليم. وباقي بل واملنوفية، والقليوبية

هذا أن وأظهر باألزبكية، القديم البكري ببيت ورتبوه ديوانًا أحدث الباشا أن ومنها
به وقيد ذلك، غري الباطني والقصد ومحاسباتها، البالد من به يتعلق ما ملحاسبة الديوان
انضم وما الروزنامجي، أفندي حسن كاتب يوسف أحمد والشيخ الرزاز كتخدا إبراهيم
والرباني، واملضاف املرصوف قوايم به ليحرروا األقباط دون املسلمني الكتبة من إليهم

الجمعة. يوم عدا ما يوم كل لذلك يجلسون فكانوا
ذلك يف سمعوا ملا الفالحني من الكثري أن وهو الباشا، بالد لعشور الحال تطرق ثم
من يتظلمون وللباشا بك كتخدا إىل عرضحاالت وكتبوا مرص، إىل ناحية كل من أتوا
يف عليهم ويشددون املرصوف، قوايم يف زيادات عليهم يزيدون أنهم وينهون أستاذيهم،
يف لينظر املحدث الديوان ذلك إىل الكتخدا أو الباشا فيدفعهم بواقيها أو الفرض طلب
والرصاف والشاهد والفالحني أيًضا بامللتزم يأتي مبارش تركي معني ويصحبهم أمورهم
قوايم وطلب القوايم، يف كتخدا إبراهيم تعنت ذلك فعند املحاققة، ألجل املرصوف وقوايم

ذلك. ونحو املختومة املاضية السنني
الديوان هذا إىل أفواًجا الفالحني طوايف أتت البلدان يف وأشيع األمر هذا فشا وملا
الزحام يف وغاية مهوًال أمًرا فيكون ويكافحونهم، ويخاصمونهم امللتزمني يطلبون
ديوان مبارشة من الكتبة من معه ومن منصور املعلم رفعوا وكذلك والشباط، والعياط
أفندي ومحمد الرشيدي، غانم محمد السيد بدلهم وقيدوا الدفرتدار، بك إبراهيم ابنه

إليهم. انضم ومن سليم،
خالف الخفي والقصُد األقباط، خيانة من علمه ملا ذلك يفعل أنه الباشا وأظهر
هذا فيرضب قليًال، ولو الغري منفعة وقطع والجزئي الكيل واالستحواذ االستيال وهو ذلك
ومن بهذا، وذاك بذاك هذا فيغري متنافرة، وقلوبهم لبعض بعضهم أعدا والناس بهذا،

الفتنة. ديوان الديوان هذا سمى من الناس
أن وذلك وعيارها؛ وزنها يف والنقص املعاملة رصف يف الفاحشة الزيادة ومنها
عليها لنفسه وقرر عليها، ناظًرا خاله وجعل ذمته عىل الرضب دار أبقى الباشا حرضة
كيًسا خمسني املحروقي نظارة أيام شهريتها كان أن بعد كيس، خمسماية شهر كل يف
خلطه يف وزادوا املعتاد، القرش عن النصف نحو القروش وزن ونقصوا شهر، كل يف
وكذلك نصًفا، بأربعني ويرصف الخالصة، الفضة من ربعه مقدار فيه يكون ال حتى

ووزنه. عياره من نقصوا املحبوب
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يف ويقبضونها الفرانسة، والريال املحبوب رصف يف يتساهلون الناس كان وملا
املعايش، لضيق بالزيادة الكاسدة املبيعات ويف واملفلسني، املماطلني من الحقوق خالص
زاد ثم وتمانني، مايتني إىل واملحبوب نصًفا، وخمسني مايتني إىل الريال رصف وصل حتى
ويميش الزيادة بمنع الحاكم فينادي ذلك، عن أيًضا بالزيادة الناس يف التساهل يف الحال
بالتشديد ويعقبونها أيًضا املناداة فتحصل أزيد؛ أو كان ملا ويعود قليلة، أياًما الحال
غرامة، ويغرمونه ويُرضب ويُْحبَُس الحاكم أعوان ويقبضعليه ذلك، يفعل بمن والتنكيل

لغريه. ردًعا أنفه يف الريال وعلقوا حانوته عىل وصلبوه أنفه وخرموا به َمثَّلوا وربما
بتلتماية واملحبوب وسبعني بمايتني الريال يكونرصف بأن باملناداة إذا ذلك أثنا ويف
مثلها. سامع سمع يطرق لم التي الغريبة األحكام هذه من وتعجب فاستمع وعرشة،

ينادي وهو بالقرش الشخص فيدور الناس، أيدي يف العددية الفضة عدم مع هذا
هو ما منها إفرنجية، بقطع يرصفه حتى يوم نصف أنصاف أربعة بنقص رصفه عىل
من شيٍّا الرصف يريد من يشرتي أو فقط، خمسة أو وعرشين خمسة أو عرش باثني
فيعود بغالقها، يوعده الباقية الكسور عنده ويبقى الجزار، أو الخرضي أو الزيادات
شحة وسبب كثري، أمثاله بل فقط هو وليس غالقها، عنده يتحصل حتى مراًرا إليه
بزيادة التجار يأخذها مؤلفة ألوف بالرضبخانة يوم كل منها يرضب أنه العددية الفضة
الرضبخانة يف بدلها ويعوضون والروم، الشام بالد إىل يرسلونها ألف كل يف نصف ماية
الحال وزاد مرص، يف به ترصف مما بأقل البالد تلك يف ترصف ألنها والدهب؛ الفرانسة
املريي حساب يف ذلك وتقرر مايتني، األلف رصف عىل استقر حتى التاريخ هذا بعد
واملحبوب والفرانسة فقط، ألًفا ويأخذ ومايتان، ألف عنها قرًشا تالتني الصارف فيدفع

وحده. هلل واألمر الحساب، بذلك املتعارف بحسابه
شهرة له من الفقها مشاهري من يمت فلم ذكر، له ممن السنة هذه يف مات من وأما

ذكر. وال
التكرار، عن فأغنى إجماًال، ومقتلهم لهم وقع وما ذكرهم تقدم فقد األمرا، وأما

أجمعني. يرحمنا فاهلل
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الخميس بيوم محرم شهر استهل

الخميس. يوم بالرؤية املحرم ابتدا فكان الحوادث من بها تجدد وما
حسني منهم فحرض باملويلح، تخلفوا الذين العسكر كبار من كثري وصل عارشه يف
املدينة عساكرهم ودخلت العادلية، جهة النرص قبة إىل فوصلوا وغريه، باشا دايل بك
ودوابهم والسحن، املنظر وكآبة األلوان وتغريُّ الجوع من حال أسوأ يف وهم فشيٍّا شيٍّا
وقد بيوتهم، إىل أكابرهم دخل ثم يوم، كل يف املدينة إىل ويدخلون العي، غاية يف وِجمالهم
النرصة عىل قادرين كانوا وكأنهم يراه، وال أحد منهم يأتيه أن ومنع الباشا عليهم سخط
البعض بعضهم يتهم وطفقوا والرجوع، االنهزام عىل ويلومهم ذلك، يف وفرطوا والغلبة
يل قال ولقد بالعكس. القرابة: وتقول القرابة، هزيمتنا سبب الخيالة: فتقول االنهزام، يف
عىل عساكرنا وأكثر بالنرص لنا أين والتورع: الصالح يدعون الذين من أكابرهم بعض
وال املكرسات صناديق وصحبتنا مذهبًا، ينتحل وال بدين يتدين ال من وفيهم امللة، غري
شعاير خاطرهم وال بالهم يف يخطر وال فريضة، به تقام وال أذان عرضينا يف يُسمع
بخشوع واحد إمام خلف صفوًفا وينتظمون املؤذنون أذن الوقت دخل إذا والقوم الدين،
فتتقدم الخوف، صالة وصلوا املؤذن أذن قايم والحرب الصالة وقت حان وإذا وخضوع،
يسمعوا لم ألنهم ذلك؛ من يتعجبون وعسكرنا للصالة، األخرى وتتأخر للحرب طايفة
الذقون، املحلقني املرشكني حرب إىل هلموا معسكرهم يف وينادون رؤيته، عن فضًال به
القاتلني الربا، اآلكلني للصالة، التاركني الخمور، الشاربني واللواط، الزنا املستبيحني
غري غلًفا فوجدوهم العسكر قتىل من كثري عن وكشفوا املحرمات، املستحلني األنفس،

مختونني.
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أهل وبها الناس خيار وبها والخيوف القرى وعىل عليها واستولوا بدًرا وصلوا وملا
فيهم يفعلون فكانوا وكتبهم، وأوالدهم وبناتهم نساهم وأخذوا نهبوهم والصلحا، العلم
بعض أن اتفق حتى الخوارج الكفار هوال ويقولون: لبعض، بعضهم من ويبيعونهم
الليلة هذه معي تبيت حتى له: فقال زوجته، العسكر بعض من طلب الصلحا بدر أهل

الغد. يف لك وأعطيها
ليذهب والخازندار بونابارته وكبريهم السويس إىل املجرد العسكر خرج وفيه

باشا. طوسون صحبة الينبع ملحافظة
هندية ببغا طيور وفيها الباشا، إىل هدية وصحبتهم اإلنكليز من جماعة وصل وفيه
ومجيهم وآالت، وحديد براميل يف معبأة نقود فرانسة ورياالت وملونة األلوان خرض
بحري، إىل بالغالل املشحونة املراكب تساق يوم كل ويف الغالل، أخذ طلب يف وحضورهم
من وارتفعت سعرها، وغال الغالل شحت حتى بحري إىل سريت مراكب وردت وكلما
نصف أربعماية من األردب سعر وكان الويبة، دون ما إال يباع يكاد وال والرقع، السواحل
زرعه هاف فإنه لقلته، القمح من أزيد سعره كان وربما كذلك، والفول ومايتني، ألف إىل
األيام هذه يف للناس وحصل التقاوي، نحو إال رميه من يتحصل ولم السنة، هذه يف
بالسواحل الغالل وتواجدت األسعار، وانحلت غالل وردت قليل بعد ثم ذلك، بسبب شدة

والرقع.
أنه وعرفه الباشا إىل وتوصل الدروز، جبل من نرصاني رجل حرض منتصفه ويف
الخمسماية نحو بها وأنها املصاريف، من كثريًا عليه ويوفر الرضب، بدار الصناعة يحسن
القروش لرضب وعدًدا آالت يصنع وأنه غري ال شخًصا بأربعني بالعمل يقوم وأن صانع،
يفرد بأن وأمر قوله الباشا فصدق العمل، من كثري وال نريان وقود إىل تحتاج وال وغريها،

شهوًرا. ذلك عىل واستمر أشغاله يف ورشع يحتاجه، ما إليه ويضم مكان له
مصادرتهم يف نفسه وطمعت وأفنديتها، الرضبخانة خدمة إىل الباشا اْلتَفت وفيه
الحسد داء طبعه من ألن واملراكب؛ املالبس يف التجمل من عليهم يرى ملا األموال، وأخذ
وهم ويرمقهم إليهم ينظر فكان وأرزاقهم، الناس أيدي يف ملا والتطلع والطمع والرش
وحولهم املجملة والرهوانات البغال راكبون وأوالدهم هم الرضبخانة إىل ويروحون يغدون

ومصارفهم. ودورهم أحوالهم عن ويستخرب عنهم، فيسأل واألتباع، الخدم
من تالتة وحوله رهوانًا راكب وهو الصناع آخر خرج شخًصا رأى أنه اتفق وقد
الناس خروج بعد الرضبخانة باب يغلق الذي البواب هذا إن له: فقيل عنه فسأل الخدم،
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يوم كل يف له أن فعرفوه يوم، كل يف مرتبه عن فسأل الصباح، يف لهم ويفتحه منها
بمرصف فكيف حوله، هم الذين خدمه يكفي ال له املرتب هذا إن فقال: غري ال قرشني
أهله ومالبس ومالبسه تجمالته يف ويحتاجه ينفقه مما لوازمه وجميع دوابه وعليق داره
من بد وال واالختالس، الرسقة من فيه هم ما وكل رساق، كلهم الناس هوال إن وعياله،

وجمعوها. اختلسوها التي األموال إخراج
األفندي وهو ليًال أفندي إسماعيل أوًال طلب ثم وقرناه، غايل العلم مع ذلك يف وتناجى
عىل أعلم ال فقال: املورد، اليهودي وفالن النرصاني فالن خيانة عرفني له: وقال الكبري،
النرصاني وأحرض رصفه ثم بامليزان، ويخرج بامليزان يدخل يش وهذا خيانة، منهم أحد
الخرضاوي أفندي وإبراهيم واملداد وأوالده أفندي إسماعيل بخيانة عرفني له: وقال
الجواهرجي سالم الحاج أحرض ثم أفندي، إسماعيل قاله ما عىل يزد فلم وغريه، الختام
ومتفقون البعض لبعضهم رشكا الجميع فقال: شيٍّا، الجماعة قول عىل يزد فلم وهدده،

خيانتي. عىل
صالح يسمى الجواهرجية من آخر شخًصا وأحرض سالم الحاج بحبس أمر ثم
األزبكية، بيت إىل الباشا ركب ثم سالم، الحاج خدمة يف وجعله فروة وألبسه الدنف،
هايلة صورة يف العسكر من بجماعة فأحرضوهم وأوالده هو ليًال أفندي إسماعيل وطلب
يف املتكلمون وسعت املشاعل وأوقدوا فأحرضوه املشاعيل بإحضار وأمر بالقتل، وهددهم
من خوًفا بدفعها التزموا األكياس من عظيًما مبلًغا عليهم وقرروا القتل، من عنهم العفو
املداد إبراهيم وعىل كيًسا، وخمسني سبعماية بمفرده سالم الحاج عىل ففرضوا القتل،
مايتي السحيمي الشيخ أوالد وعىل كيس، مايتي الوزان أفندي أحمد وعىل كيس، مايتي
ما تحصيل يف الجماعة وأخذ أجرتها، يستغلون ووظايف ختم آالت بها لهم ألن كيس؛
وحولت بالربا، وتداينوا ورهنوا إيرادهم وجهات أمتعتهم بيع يف فرشعوا عليهم فرض

وبهم. بنا هللا لطف الحواالت، عليهم

(١٢٢٧ (سنة الجمعة بيوم الخري صفر شهر واستهل

القصري، طريق من ووصل مرص، إىل املحروقي محمد الخميسحرضالسيد يوم سابعه يف
أغراضه. لبعض وقوص بقنا عنه تخلف بل املهدي الشيخ يحرض ولم النيل بحر ركب ثم
املتوجهة التجريدة عسكر رس وجعله خلعة، السلحدار أغا صالح الباشا ألبس وفيه

الكشاف. باقي ألبس وكذلك الحجاز، إىل الرب طريق عىل
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للسلطان ُولد مولود ببشارة مرسوم يده وعىل قابجي ورد عارشه األحد يوم ويف
مدافع فرضبوا مرص، والية عىل للباشا مقرر أيًضا وصحبته بمراد، ى وتَسمَّ محمود،
يف ترضب ومدافع شنًكا وعملوا املراسيم، وقريت موكب يف القلعة إىل وطلع لوروده

والجيزة. وبوالق واألزبكية القلعة من أيام سبعة الخمسة األوقات

(١٢٢٧ (سنة األول ربيع شهر واستهل

القبلية. الجهة من الباشا ابن بك إبراهيم حرض فيه
الكشاف وباقي وقوص بقنا أمريًا كان الذي الظ أغا أحمد حرض منتصفه ويف
سبعة فدان كل عىل األموال عليها وفوضوا واألرايض، القبلية البالد جميع راكوا أن بعد
والرب املساجد عىل املرصدة اإلحباسية الرزق جميع وأحصوا ا، جدٍّ كثري يش وهو رياالت،
للمرصد يطلقون بأنهم وأشاعوا فدان، ألف ستماية فبلغت ومرص، بالصعيد والصدقة
الرزق أصحاب فضجت ونصف، ريال تالتة وهو املفروض نصف خاصة املساجد عىل
ذلك، شان يف معه وتكلموا الباشا إىل فركبوا باملشايخ، يستغيثون منهم الكثري وحرض
يرَض لم الذي العامرة؟ املساجد وأين فقال: املساجد، خراب عليه يرتتب هذا له: وقالوا
فايدة كالمهم يفد ولم يكفيها، ما لها وأرتب املتخربة املساجد أعمر وأنا يده يرفع بذلك

بيوتهم. إىل فنزلوا
بها. وسكن طندتا إىل دمياط من النقيب مكرم عمر السيد انتقل أواخره ويف

وهو عليه أبطا وقد الفرج، ينتظر وهو بدمياط إقامته طالت ملا أنه ذلك وسبب
خان بعمارة وتشاغل البحر، شاطي عىل آخر مكان إىل فيه هو الذي املكان من ينتقل
قايضالعسكر، أفندي صديق عليه ورد حتى يزل فلم له، مالزمون والحرس هناك، أنشاه

ذلك. إىل الباشا وأجاب ففعل طندتا إىل انتقاله يف الباشا عند له يتشفع بأن فكلمه

(١٢٢٧ (سنة اآلخر ربيع شهر واستهل

سليمان السلطان ابن إبراهيم موالي أيًضا ووصل املغاربة، الحجاج وصل رابعه يف
الكثري وهلك الشام، طريق من أتوا أنهم الوقت هذا إىل تأخرهم وسبب الغرب، سلطان
الوهابية وأكرمهم املدينة وزاروا وحجوا مناسكهم قضوا أنهم وأخربوا املشاة، فقراهم من

العسكر. طريق غري من ورجعوا وذهبوا زايًدا إكراًما
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حرضوا كانوا الذين وهم أغا، هللا وعبد بك ومحو كاشف تامر حرض عارشه ويف
ثم باشا، طوسون عند البحر ينبع إىل ذهبوا ثم مدة به فأقاموا الهزيمة، بعد املويلح إىل
الكبار الباشا مراكب من مركب يف بك محو وكان الباشا، باستدعا األيام هذه يف حرضوا
معه، بقي بمن هو ونجا أشخاص عسكره من وهلك ِشْعب، عىل فانكرس أنشاها التي
الكثري عسكرهما من فقتل بك وحسني هو البحر يف تقدم من أول كان أنه عنه وأخربوا

الفرار. استعجلوا الذين البقية دون من
وفايظ مال سنوات أربع عن األول العام نسق عىل الفرضة أوراق خرجت وفيه
حسابها أصل من ويوخذ واحدة دفعة يف طلبها واستقر وأوسية، ورزق وبراني ومضاف
نواحي يف إقليم كل غالل ويجمع أردب، كل ريال تمانية بحساب األجران من الغالل
كون مع سعرها وغال الغالل فشحت اإلفرنج، عىل وتباع إسكندرية إىل لتساق عينوها
بطول املغارم عليها غرم التي أرضه زراعة من له املتحصلة غلته رفع عىل يقدر ال الفالح
ونصًفا أردبٍّا األردب يكال بحيث والكيل؛ الثمن يف اإلجحاف مع قهًرا منه توخذ بل السنة،
املبارشين وعوايد الكيال بأجرة أيًضا ويلزم لذلك، املعد للمحل حملها بأجرة يلزمونه ثم
بدفع اإلذن له يطلق البالد وبعض املعادي، وأجرة الكشوفية وخدمة األعوان من لذلك
غايل املعلم رسم حسب دراهم، اآلخر والنصف غالل النصف والبعض بالثمن، املطلوب
قيمة بأقىص غلته له املأذون فيبيع والنهي، األمر يف املرخص هو فإنه وإذنه، وأوامره
وازدحموا الفالحني من الكثري وحرض األقدار، تسعده لم الذي اآلخر املسكني من بمرأى

الدارس. عن وتعطلوا بيادرهم وتركوا غايل املعلم بباب
إىل الليلة تلك وسافر شربا قرص إىل الباشا ذهب عرشه خامس االتنني ليلة ويف
لتحرير الظ أغا أحمد وكذلك القبلية الجهة إىل بك إبراهيم ابنه ورجع اإلسكندرية، ثغر

األموال. وقبض
خلف إىل الفارين القبليني األمرا خلف ذهبوا بقبيل العسكر بأن الخرب ورد وفيه
واضمحل خدمهم عنهم وتفرق وِجمالهم، خيولهم وماتت الطرق عليهم وضيقوا إبريم،
فقبضوا األتراك، من بأمان أسوان ناحية إىل وأجنادهم مماليكهم من وحرضعدة حالهم،

كذلك. بغريهم ذلك قبل وفعلوا آخرهم، عن وقتلوهم عليهم
عسكر من كبرية جملة ووصل الينبع إىل املغاربة عسكر من عدة سافر أواخره ويف
سلك يف وانتظموا مرص إىل وحرضوا عاليف، الباشا عليهم فرصف إسكندرية، إىل األروام

يعني. من للسفر منهم ويعني بها من
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العام قبل من سابقة مدة من أنه وهو األزهر، الجامع بخط حادثة وقعت وفيه
وتكرر أمتعة، وضياع رسقات والحوانيت الدور من ونواحيها بالخطة يقع كان املايض
يدخلون مسرتعيات إنه قايل: فمن تخمينهم، وضاع لغطهم وكثر الناس ضج حتى ذلك
ذلك إن يقول: من ومنهم يفعلون، ما ويفعلون الخطة يف ويتفرقون السور نواحي من
تاريخه يف ثم ذلك، غري إىل بالدهم، يف «الحيطة» لهم يقال الذين العسكر من طايفة فعل
املجاورين العميان من أشخاًصا فاتهمت ومتاع، صندوق رومية امرأة بيت من ُرسق
فأنكروا وقررهم األغا عليهم فقبض لألزهر، املالصقة الجوهرية مدرسة تجاه بزاويتهم
الدرقاوي القاسم أبي بن محمد وهو سموه فالنًا سمعنا وإنما سارقني، لسنا وقالوا:
وهم بصوته ونعرفه وآخرون، إخوته ومعه املغاربة، رواق مشيخة عن املنفصل املغربي
ذهب واألشياخ الناس بني وشاع ذلك تحققوا فلما نسمعهم، ونحن ذلك يف يتذاكرون

العاقبة. من وخوفوه ا رسٍّ وكلموه وخاطبوه القاسم أبي إىل بعضهم
نحن له: فقالوا فغالطهم، داره يف ومنقطًعا مريًضا نفسه جعل املذكور وكان
وأخذ بالرشيعة العمل يف األزهر إىل املنتسبني الخرقة أهل عىل التسرت بخطابك قصدنا
به يزالوا فلم ذلك؟ وغري الزغل حادثة من السابق العام يف جرى قد ما علمت أَوما العلم،

ونجابتهم. بنباهتهم ذلك عىل ويفحصون أوالده مع يتكلم أنه وعدهم حتى
الذي أحمد السيد فأحرض املذكور القاسم أبو أرسل التاني، وقيل التالت اليوم ويف
األزهر، بخط واألحكام الحسبة يتعاطيان اللذان وهما أخيه، وابن املطبخ جندي له يقال
عاهدهما عنده حرضا فلما بالخطة، الكاينني والجزارين والخرضية الباعة عىل ويتكلمان
وأخربهما القضية، هذه عنهم ويُبِعدا يفضحاهم وال أوالده، وعىل عليه يسرتا بأن وحلفهما
فتح ثم األمتعة، بعض ووجد السارق عرف حتى بفطانته يتفحص يزل لم ولده بأن
هو من عند باٍق هو فقال: الصندوق عن فسألوه أمتعة منها وأخرج بمجلسه خزانة
عند هذا محمًدا ولدي انتظروا الليل آخر كان فإذا النهار، يف إحضاره يمكن وال عنده
عليه فاقبضوا سارقه مع بالصندوق يأتيكم وهو الرومي، بالعقادين الفاكهاني جامع

كذلك. له فقالوا لهم، تتعرضوا وال تذكروهم وال أوالدي واتركوا
من أشخاص وصحبتهما به وعدهم الذي الوقت يف أخيه وابن الجندي وحرض
شخص وصحبته إليهم فحرض الفاكهاني جامع عند انتظاره يف ووقفوا الرشطة، أتباع
ورجعا امللطيني بعطفة ربع إىل طلعا ثم نأتيكم، حتى مكانكم لهم: فقاال ماتي ُرصَ
وأخذوه الرصماتي ذلك عىل فقبضوا راسه، عىل الرصماتي حامله بالصندوق الحال يف
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أبي ابن ورشكائي وحدي لست أنا يقول: وهو بالرضب فعاقبوه األغا بيت إىل بالصندوق
أشخاص. خمسة الجميع الرحيم، عبد وابن شالطة يسمى وآخر وأخواه القاسم

ورقة إليه فأرسل القاسم، أبي أوالد بطلب فأمره بك كتخدا وأخرب األغا فذهب
بسارقني. وليسوا العلم طلبة من باألزهر عنده حارضون أوالده بأن فأجابه بطلبهم،

يزل فلم املحاققة، ألجل معهم الرصماتي ذلك وأحرض األغا أخذهم فباالختصار
كنا أما له: ويقول والجديدة، القديمة رسحاتهم يف عليه كانوا ما القاسم أبي البن يذكر
أدلة عليه ويقيم وكذا؟ كذا هو ما واقتسمنا كذا ليلة يف كذا هو ما وفعلنا وكذا كذا كذا
حة َرسْ وال ناحية إىل نميش وال كله ذلك يف وكبرينا ريسنا أنت له ويقول وأمارات، وقراين
وإخوته، هو واعرتف وأقر اإلنكار، القاسم أبي ابن يسع لم ذلك فعند بإشارتك، إال

سوية. وُحبسوا
وكثر املدينة يف القضية وشاعت واختفيا، وهربا تغيبا فإنهما ورفيقه، شالطة وأما
قبل ظهرت التي الزغل الدراهم قضية وتذكروا ونواحيه، األزهر أهل يف والقيل القال
السمن يبيع رجل فمنهم لهم، ُرسق الذين من كثري واجتمع أَُخر، أقواًال وتذكروا تاريخه،
وأمتعة الكنافة عليها يعمل التي الفطاطري وصينية سمن مواعني عدة مخزنه من أُخذ
لولو وعقد دنانري بجملة بيع أنه ذكروا ياقوت وخاتم أماكن، تالتة يف وجدوا وفرش،
ويسألهم، لهم ُرسق ما ويذكرون األغا إىل يذهبون والناس أياًما واستمروا ذلك، وغري
بثمنها. وأكلوا وباعوها فيها ترصفوا أشيا ضياع ويذكرون أشيا، دون بأشيا فيُِقرُّون

العاَلم واجتمع بالجميع فذهبوا الكبرية، املحكمة إىل املرافعة عىل الحال اتفق ثم
األشخاص هوال عىل وادعوا ورجاًال، نسا وغريهم الرسقات وأصحاب الناس من الكثري
وبرأ رسقنا، يقولوا ولم أخذنا وقالوا عليهم، به ادعوا ما بعض فأحرضوا املقبوضعليهم،
االختالف وحصل هذا، من يش يف معنا يكونا لم إنهما وقال: أخويه القاسم أبي بن محمد
ثم صباغ، رجل عىل هذه مثل أخرى دعوى حرضت وقد أخذنا، بلفظ القطع ثبوت يف
بوالق إىل بهم فأمر إليه، األمر وفوض الواقع بصورة بك للكتخدا إعالًما كتب القايض إن
أمر بك كتخدا إن ثم أياًما، فأقاموا القاسم أبو أبوهم وصحبتهم القبطان عند وأنزلوهم
والصباغ الرصماتي، ورفيقة الدرقاوي، القاسم أبي بن محمد وهم: التالتة، أيدي بقطع
ثم القبطان، بيت يف التالتة أيدي فقطعوا األخرى، الحادثة يف الرسقة عليه ثبتت الذي
أيديهما تقطع لم اللذان اآلخران وولداه القاسم أبو أبوهم وصحبتهم مركب يف أنزلوهم

السنة. من األوىل جمادى شهر منتصف يف وذلك إسكندرية، إىل وسفروهم
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(١٢٢٧ الخميس(سنة بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

إسكندرية إىل وصلوا ملا أنهم وذلك األيدي، املقطوعني أشخاص التالتة حرض تالته يف
بالقطع، الحد عليهم جرى إنه قايلني: عنده املتشفعون فيهم تشفع هناك الباشا وكان
قري، أبي إىل الصغار وولديه القاسم أبي بنفي فأمر وتغريبهم، نفيهم إىل حاجة فال
إىل وذهبوا إليها فحرضوا مرص، إىل والصباغ الرصماتي رفيقه مع اآلخر ولده ورجع
يطوف السوق إىل ونزل والدته عىل وسلم داره إىل فذهب القاسم أبي ابن وأما دورهم،
وقاحته لشدة ذلك يُظهر وال نفسه، يف حصل مما يتألم وهو عليهم ويسلم أصحابه عىل
النَّكال من له وقع بما املباالة وعدم التجلد يُظهر بل وجهه، وغالظة صدغه وجمودة
انظروا ويقولون: عليه يتفرجون وأمامه حوله واألطفال السوق يف ومر البال، وكسوف
خرب مسجد إىل ذهب إنه قيل حتى إليهم، يلتفت وال بهم يبايل ال وهو الحرامي،
ثم النهار من حصة معه فجلس األحمر، الدرب بناحية يهواه غالًما إليه ودعا بالباطنية
فمات القطع، يحسن لم يده قطع بارش الذي ألن األلم؛ به واشتد داره إىل وذهب فارقه

التالت. اليوم يف
إىل وخرجوا للسفر، وعينوا األتراك من كثرية عساكر وردت قبله وما الشهر هذا ويف
الصباح، يف ويدخلون مسا يخرجون فكانوا والفتوح، النرص بابَي خارج العريض مخيم

كعادتهم. واألوالد النسا بعض وخطف الدواب أخذ من ويقع
حسن وصحبته ليًال إسكندرية من الباشا حرض عرشينه تاني الخميس ليلة ويف
األبراج، من مدافع لقدومه ورضبوا القلعة إىل صبحها يف وطلع بشربا، القرص إىل باشا
املدينة سور عمارة يف فيها واجتهد أيام، وسبعة شهرين املدة هذه يف غيبته مدة فكان
حرب، وآالت ومدافع وباروًدا جبخانات بها وجعل عظيًما، تحصينًا نها وحصَّ وأبراجها
جميع وأخذ لهم، رسمه الذي الرسم عىل منها خروجه بعد مستمرة العمارة تزل ولم
من أحب بما للمتسببني باعه ثم ذمته عىل البضايع من التجار مراكب من عليه ورد ما

الثمن.
أكرب وِجْرمه أخرض وحبه اإلفرنجي البن من كثري اإلفرنج بالد ناحية من وورد
يف أخذ ما جملة يف وأخذه الحجاز، مراكب يف مرص إىل يأتي الذي اليمني البن حب من
والتجار القنطار، فرانسة وعرشين بتالتة بمرص البن باعة عىل ورماه الغالل معاوضة
ألنه رخيًصا؛ يباع كان وروده ابتداء ويف اليمني، البن مع ويخلطونه بالزيادة، يبيعونه
صاحب يدركه ظاهر فرق وبينهما وتعاطيه، رشبه يف واللذة الطعم يف اليمني البن دون

ألبتة. الكيف
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السعادة دار وكالة مضمونه: الرومية الديار من قابجي صحبة مرسوم وصل وفيه
وقري األحد يوم ديوانًا الباشا فعمل أغا، سعيد تابع الوكيل أغا وعزل بك كتخدا باسم
عىل الكتخداية يف باستمراره أخرى وخلعة الوكالة خلعة بك كتخدا عىل وخلع املرسوم،
الكتبة فأحرض يوم تاني يف أرسل ذلك يف استقر فلما داره، إىل مركب يف وركب عادته،
فرشعوا تاريخه، لغاية ١٢٢١ سنة ابتدا من حسابه بعمل وأمرهم أغا، عثمان بيت من
دخل بما ويطالب فيه، كان ملا بالنسبة النعمة مسلوب املذكور أغا عثمان وأصبح ذلك يف

ذلك. وغري وأوقافهما الحرمني وتعلقات الوكالة بالد منه وانتزعت طرفه، يف
من أغا وخليل أغا وسليمان بك ومحو قوج صالح وصل غايته الخميس يوم ويف

دورهم. إىل وذهبوا القبلية، الجهة من القصري طريق عىل الينبع ناحية

(١٢٢٧ (سنة الجمعة بيوم رجب شهر واستهل

منهم منحرف وخاِطره الباشا عىل وسلموا القلعة، إىل الواصلون جماعة طلع تالته يف
فحرضوا معهم ليتشاور عساكرهم بدون مجردين للحضور طلبهم ألنه عليهم؛ ومتكدر
ملخالفتهم للهزيمة سببًا كانوا الذين هم أنهم عنده ثبت كان وقد عساكرهم، بجملة
والهزيمة للهرب ومبادرتهم العساكر نفقات يف وتقصريهم رأيهم واضطراب ابنه عيل
باشا طوسون ابنه وبني بينهم حصل وما املراكب إىل بخاصتهم ونزولهم اللقا، عند
عىل الباشا وبني بينهم واألمر ومرص، ببوالق بيوتهم يف مقيمني يزالوا فلم املكاملات، من
حولهم، مجتمعة وعساكرهم واضطراب ارتجاج يف وأمُرهم يوًما، العرشين نحو السكوت

املقاطعة. منه تحققوا ذلك فعند وعاليفهم، َخْرجهم بقطع أمر الباشا إن ثم
كيس وثمانماية ألف وقدرها املنكرسة عاليفهم إليهم أرسل عرشينه رابع ويف
بيع يف فرشعوا بالسفر، إليهم ووجه الِجمال عىل بحملها وأمر فرانسة، رياالت جميعها
أرض مفارقة عليهم وعرس الغاية إىل طبعهم وتكدر ذرعهم وضاق وتعلقاتهم بالدهم
األحكام يف والترصف واإلمارة والسيادة والرفاهية التنعم من فيه صاروا وما مرص،
له منهم األقل فإن والجواري، والعبيد والخدم الرساري والزوجات العظيمة واملساكن
أن وظنوا أيديهم عىل أزواجهن ُقتلت الالتي ونساهم األمرا بيوت من والتالتة البيتان
رصن وااللتزامات واإليرادات البيوت ذوات املرتفهات النسا إن حتى لهم، َصَفت البالد
فضًال ذكرهم من ويأنفن يَعْفنَهم كن أن بعد فيهم، ليحتمني عليهم أنفسهن يعرضن

قربهم. عن
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ُولد بمولود بالبشارة مرسوم يده وعىل السلطنة دار من قابجي أغا ورد وفيه
القلعة، إىل موكب يف املذكور األغا وطلع عرشينه، رابع األحد يوم ديوانًا فعملوا للسلطان
أيام تالتة ذلك عىل واستمروا ومدافع شنًكا ورضبوا األمرا، وصحبته املرسوم ذلك وقري

األعياد. كأيام أذان كل وقت يف
بلغه عندما وكان وأركانهم األرنؤد ُعظما من وهو بك أحمد مات التالت يوم ويف
عساكري علوفة وأعطني خرجي اقطع له: يقول الباشا إىل أرسل املذكورين َخْرج قطع
وتمرض قهره وزاد طبعه فتغري به الرأفة وأظهر الباشا فمنعه إخواني، مع وأسافر
فخرجوا ليلته، من فمات وافتصده رشبة فسقاه حكيمه الباشا إليه فأرسل جسمه،
أغا وسليمان أغا صالح أمامه وخرج الصغرى، بالقرافة ودفنوه بوالق من بجنازته

حوله. مشاة كبري عدد األرنؤد وطوايف أمامه، راكبون وهم أغا وطاهر

(١٢٢٧ (سنة األحد بيوم شعبان شهر واستهل

الباشا ونزل أذرعه، املبارك النيل أوىف القبطي مرسى لسابع املوافق األربع يوم رابعه يف
بحرضته السد وُكِرس العساكر، من وافرة وُعدَّة غفري جم يف الخميس يوم صبح يف

الخليج. دخولها من املراكب ومنع الخليج يف املاء وجرى القايض، وحرضة
تعلقاتهم وباعوا أشغالهم قضوا أن بعد بك ومحو أغا سليمان سافر منتصفه ويف

عاليفهم. وقبضوا
ممن املايتني نحو وصحبته قوج أغا صالح سافر عرشه تاسع الخميس يوم ويف
وأخيه باشا حسن إىل وانضموا الباقون عنه وتفرق األرنؤدية، عساكره من اختارهم

وغريهما. بك عابدين
والسفر الخروج عىل وعزم النرص، باب خارج الباشا خيام برزت الجمعة يوم ويف
قطع ملا ألنه املذكورون؛ الجماعة سافر عندما خاطره اطمأن وقد الحجاز، إىل بنفسه
الدور وأخذوا وخيولهم، إليهم عساكرهم جمعوا بالسفر وأمرهم ورواتبهم َخْرجهم
منهم الباشا وتخوف القالة وكثرت هايلة، صورة لهم وصارت وسكنوها ببوالق والبيوت

ذلك. وغري بالقلعة واملبيت باملالزمة وغريهم وسفاشيته خاصته عىل ونبه وتحذر
النهار، باكر من املوكب وانجر العساكر اجتمعت عرشينه حادي السبت يوم ويف
وهو بك عابدين وأخوه باشا وحسن وأكابرهم العساكر ثم الدالة طوايف أولهم فكان
وطوايفهم، الصقلية وأغواتهم بك وكتخدا الباشا أمام طوايفه يف أقدامه عىل ماٍش
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نحو مرورهم مدة فكان مدافع عدة رضبوا القلعة من ركوبه وعند الطبلخانات، وخلفهم
قنابر. وتالت مدفًعا عرش تمانية املوكب أما وجروا ساعات، خمس

(١٢٢٧ (سنة االثنني بيوم رمضان شهر واستهل

من والجديِّدة الصفرا عقبة عىل األتراك باستيال مبرشون هجانة وردت عرشينه رابع يف
أحًدا بها يجدوا ولم مكة، رشيف وتدبري العرب مع واملصالحة باملخادعة بل حرب، غري
القلعة، من الليلة تلك كثرية مدافع رضبوا البشارة هذه وصلت فعندما الوهابيني، من

والرسور. الفرح فيهم وظهر
وصلت ملا أنه خربه من وكان ونواحيها، قنا حاكم الظ أغا حرضأحمد الليلة تلك ويف
ومن بك ومحو أغا وسليمان أغا صالح املايضوهم الشهر يف سافروا الذين الجماعة إليه
أنهم نفوسهم يف وأضمروا نجواهم، وأرسوا شكواهم وبثوا املذكور عىل واجتمعوا معهم،
الحجاز إىل والعود بالخروج أمرهم أو منهم منحرًفا الباشا ووجدوا مرص إىل وصلوا إذا
وحاربوه، ونابذوه بارزوه عاليفهم وأعطاهم َخْرجهم قطع وإن وخالفوه، عليه امتنعوا
إليه وأرسلوا املذكور هذا حصل متى وأنه ذلك، عىل معهم املذكور أغا أحمد واتفق
طوايف من بمرص املقيمني من الكثري إليه وينضم وجنده، بعسكره الفور عىل فيأتيهم

الجنسية. التحاد بعساكرهم وغريهم باشا وحسن بك كعابدين األرنؤد
عاليفهم وأعطاهم وَخْرجهم راتبهم الباشا وقطع املذكورين وصول حصل فلما
معه، اتفاقهم بحكم بالحضور املذكور الظ أغا ألحمد أرسلوا بالسفر وأمرهم املنكرسة
يقول مكتوبًا إليه فأرسل الباشا، مع شقاقه يف عذًرا لنفسه يبدي أن وأحب فتقاعس
منها، وإخراجهم مرص من سفرهم عىل وعزمت إخواني َخْرج قطعت كنت إن فيه: له
الرسول، عود ر وأخَّ املكاتبة تلك الباشا فأخفى معهم، أسافر ودعني َخْرجي أيًضا فاقطع
عىل عاليفهم للمذكورين أعطى حتى بينهم فيما أضمروه بما لعلمه الخجا، له ويقال
بوالق بساحل مسجًدا أنشأ كان إنه حتى وادعاه، طلبه ما كل أغا لصالح ودفع الكامل،
املسجد ذلك مصالح عىل وْقَفَها وأمكنه عقاًرا، له واشرتى ظريفة منارة له داره بجوار
مطالبة لهم يرتك ولم وغريه، العقار وثمن عليه رصفه ما جميع الباشا له فدفع وشعايره،

التأخري. يف بها يحتجون
وفارقهم عنهم فمالوا أخيه، بك وعابدين باشا لحسن رواتبهم من الكثري وأعطى
لهم فرتبوا وأخيه، باشا حسن عند املقيمني أجناسهم إىل وانضموا عسكرهم من الكثري
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مفارقة عليهم ويصعب ومتناسلون بل ومتزوجون، مستوطنون وأكثرهم معهم العاليف
بالنعيم، الجحيم استبدال الحيوان بمطلق يهون وال التنعم، من فيه صاروا وما الوطن

إليه. صايرون هم ما عاقبة ويعملون
معه ما منه وأخذ حاكمها، عليه قبض بالده إىل منهم سافر من أنه بلغنا فيما ألنه
قدًرا عليه ويفرض السجن، وأودعه املتاع من معه وما مرص من جمعه الذي املال من
نفسه فيشرتي غريه، عند شيٍّا أودع يكون أن ظن عىل بدفعه، يقوم حتى يُطلقه فال
الغرية عليه فتأخذهم وأقاربه، لعشريته مراسلة مرص إىل يرسل أو أقاربه يشرتيه أو به
إىل ويرجع مجرًدا يطلق أو بالسجن، فيموت وإال ويفتدونه، عليه فرض ما له فريسلون
والتكسب الجبل، من واالحتطاب املمتهنة الخدم من السابق يف عليها كان التي حالته
فلذلك ذلك، ونحو األمتعة حمل يف واملؤاجرة والكروش، األسقاط ببيع الدنية بالصنايع

طباعهم. من والِخسُة خصوًصا مخاديمهم ويرتكون اإلقامة يختارون
التأخري، يف عذر له يبَق لم حيث الرحيل يف ورفقاه أغا صالح يستحث والباشا هذا
عبارة وهو املذكور، الخجا الباشا أحرض النيل يف وانحدروا املراكب يف نزلوا فعندما
مضمونها الرسالة جواب وأعطاه ومرصفه، وإيراده رسه بكتابة املخصوص األفندي عن
املفارقة، وطلبه املقاطعة طلبه من وتأثر عليه صعب أنه له ويذكر وتأمينه، تطمينه
من لهم حصل ما به استوجبوا وما ورفقاه أغا صالح عن انحرافه أسباب له د وَعدَّ

واإلبعاد. اإلخراج
واملحبة، املودة من يعهده ما عىل باٍق وأنه ذلك يوجب ما منه يحصل فلم هو وأما
ويتوجه أتباعه بجميع فيأتي ذلك، من يمنعه ال فهو وسفره قصده من بد وال كان فإن
قلة يف القنجة يف فليحرض الهاجس هذا نفسه عن رصف فإن وإال شا، أينما بالسالمة
يتحملها ال التي أموره وانتظام مشورته يف معه ويتحدث ليواجهه وأتباعه وطاقه ويرتك
إىل وركن التمويه ذلك عليه فراج مكرًما، وحكمه واليته محل إىل ويعود الكتاب، هذا
الفعل؛ عن فضًال القول من بقبيح يواجهه وال بمكروه يصله ال الباشا أن القول زخرف
يف جسوًرا وإقدام، وشهامة همة صاحب املعدودين، الريسا ومن فيهم عظيًما كان ألنه

املرصية. األجناد من وأخالها القبلية البالد مهد الذي وهو والخطوب، الحروب
أغا وصالح الترصف، مطلق وهو وقوص بقنا هو واستقر منهم الديار خلت فلما
والية باشا إبراهيم ابنه وقلد الحجاز إىل أغا صالح ه وجَّ الباشا إن ثم باألسيوطية، قوج
أطيان عىل التعدي ويمانعه أفعاله، يف املذكور أغا أحمد عليه يناقض فكان الصعيد،
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فيحقد باألخبار أبيه إىل فريسل إبراماته، عقد ويحل واملساجد، األوقاف وأرزاق الناس
ويتغافل. خالفه ويظهر نفسه يف ذلك

صدقه اعتقد الرسالة وصلته فلما نيته، وخلوص جليته عىل املذكور أغا وأحمد
وهي السبت ليلة القلعة إىل وطلع إشارته، حسب أتباعه من قلة يف بالحضور وبادر
وعاتبه فحادثه عليه وسلم الباشا عند فعرب رمضان، شهر من والعرشين السابع ليلة
وإبراهيم بك كتخدا فقام الغيظ، عليه ظهر حتى ويرادده يجاوبه وهو أشيا عليه ونقم
يتحدثون، وجلسوا أغا إبراهيم مجلس إىل ودخال الباشا، عند من وخرجا فأخذاه أغا
وقت إىل معهما يستمر بأن عليه وأشارا القول، معه يلطفان أغا وإبراهيم الكتخدا وصار
وأمر رأيهم إىل فأجابهم معه ويتسحرون إليه فيدخلون الباشا، حدة وسكون السحور
فامتنع محلهم، إىل بالنزول — الخمسني نحو وهم — العسكر من بصحبته كان من
همرشي وهو يصيبه الذي وما الكتخدا: فقال وحيًدا، ونرتكك نذهب ال وقال: كبريهم

وفارقوه. نزلوا ذلك فعند قبله؛ أنا كنت بيش أصيب وإن بلدي، ومن
الباشا، إىل يستدعيه من أتاه ذلك فعند الخدمة، يف عنه يستغني ال من عنده وبقي
سلم تحت إىل به ونزلوا وسالحه، سيفه وأخذوا عليه قبضوا املجلس خارج كان فلما
وغسلوه الحال يف ورفعوه رقبته ورموا كتافه وأداروا املشعل، الضوى وأشعل الركوب،

املدينة. يف شايًعا الخرب وأصبح الليل، من ساعة سادس يف وذلك ودفنوه، وكنفوه
الحال يف وعني وودايعه، أمواله عن بالتعريف وطولب الخجا الباشا وأحرض
وطلبت واألموال، الغالل من له ما ويضبط داره عىل ويختم قنا إىل ليذهب باشجاويش
أماكن، عدة يف ودايع له فظهر باألوراق، عليها استدلوا التي عنده هي ممن الودايع

لحريمه. وال ملنزله يتعرض ولم ذلك، وغري مال وصناديق

(١٢٢٧ (سنة األربع بيوم شوال شهر واستهل

عىل مرص بوالية للباشا مقرر يده وعىل إسالمبول من قابجي قدم السبت يوم رابعه يف
ملالقاته بك كتخدا فنزل بوالق إىل وصل فلما الباشا لخصوص فروة ومعه الجديدة، السنة
وحرض القلعة إىل وصعد البلد وسط من شق الرتكية، النوبة وخلفه جليل موكب يف فركب
عدة رضبوا الديوان انقىض فلما الجميع، بحرضة املرسوم وقري دولتهم وأكابر األشياخ

القلعة. من مدافع
عنه وكيًال وجعله وتاًجا، خلعة أحمد سيدي أخيه ابن السادات شيخ ألبس وفيه
بنقيب املختصني الجاويشية أيًضا أمامه ومىش بعباءة، فرًسا وأركبه األرشاف نقابة يف
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أفندي، محمد صحبته وأرسل عليه، ليخلع ويقابله الباشا إىل يذهب بأن وأمره األرشاف،
جعله عمه إن الباشا: فقال فروة، عليه يخلع بأن أفندي محمد إليه وأشار مبارك فقال:
ونزل فقام عندي؛ من باألصالة يتقلدها لم ألنه تلبيس؛ عندي له فليس ووكيًال عنه نايبًا

الحسيني. املشهد بجوار داره إىل يش غري من
وغريهم الدالة بجميع باشا دايل بك مصطفى سافر عرشينه تالت الخميس يوم ويف

كربات. عدة الشهر هذا يف للناس وحصل الحجاز، إىل العسكر من
الخليج وجريان النيل وقت يف وذلك العذب، املا وجود عدم — أعظمها وهو — منها
للسخرة الحمري أخذهم بسبب وذلك عطًشا؛ يموتون الناس كاد حتى املدينة وسط من
الباشا فإن املاء، لنقل تشرتى التي القرب ثمن وغلوِّ املسافرين، العسكر لخدمة والرجال
إىل أرسل حتى أيًضا بغريها كان وما الخليلية، عند بالوكالة املوجودة القرب جميع أخذ
بيعت حتى األثمان غلوِّ يف الغاية وبلغت بهما، كان ما جميع فأحرض والخليل القدس
ويأخذون نصف، وخمسماية بألف نصًفا وخمسني ماية ثمنها كان التي والواحدة القربة
فامتنع الخليج، من وغريهما والصهاريج األسبلة إىل بالروايا املاء تنقل التي الِجمال أيًضا

والخروج. اح الرسَّ عن الجميع
غريهم أو السقايني مرور يرصدون بالطرق فوقفوا املاء إىل أيًضا العسكر واحتاج
ُموَردة كل عىل فيوجد روسهم، عىل والِجرار بالبالليص املاء ينقلون الذين الفقرا من
السقايني من يستقي من ينتظرون باألسلحة واقفون وهم العسكر من عدة املوارد من
والليل النهار بطول ينقلون والصبيان والبنات والفقرا والنسا الخدم فكان غريهم، أو
الواحدة القربة وبيعت للرشب، يكفيهم ما بمقدار روسهم عىل والصغرية الكبرية باألوعية
سعره غلوِّ عىل زيادة الثمن يف وغال اللحم وجود وشح وأكثر، فضة نصف عرش بخمسة
والجامويس — وجد إن هذا — رطل كل فضة نصف عرش بثمانية بيع حتى املستمر،

عرش. بأربعة الجفيط
وشددوا والحرف، الصنايع أرباب ومن والخبازين القبَّانية من طايفة للسفر وطلبوا
وكذلك وحوانيتهم، بيوتهم رت فُسمِّ وهربوا فتغيبوا الشهر، أواخر يف الطلب عليهم
أصحاب يجد ولم األسواق، من الخبز ُعدم حتى واألفران بالطوابني والفرانون الخبازون
يف عجينه يخبز من الوقود عىل القادرين الناس فمن عجينهم، فيه يخبزون فرنًا البيوت
بداخل فرنه تكون الذي الفرانني بعض عند أو فرن، عنده يكون الذي جاره عند أو داره

لهم. واملرصدين العسس من الخوف من ليًال أو ِخْفيًة مستورة عطفة
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الفالحون به يأتي ما ألخذ الطرق يف العسكر رصد بسبب التبن وجود عدم وكذلك
املدينة. إىل وصوله قبل فيخطفونه األرياف، من

وتجريح وقتل ورضب ومشاجرات شبكات املذكورة األحوال هذه بسبب وحصل
الشكوى وصلت إذا بالقتل حتى عليهم وشدته الباشا من العسكر خوف ولوال أبدان،

ذلك. من أكثر لحصل إليه

(١٢٢٧ (سنة الجمعة بيوم القعدة ذي شهر واستهل

الباشا. حسن وصحبته السويس إىل هجانًا الباشا سافر الخميس يوم سابعه يف
— أتراك وهم — الحجاز ناحية من مبرشون وصل عرشه خامس الجمعة يوم ويف

بفناها. ونزلوا املنورة املدينة إىل وصلوا عساكرهم أن عنهم والخرب الهجن عىل
مرص. إىل السويس ناحية من الباشا رجع عرشه سابع األحد يوم ويف

بونابارته بأن بمرص املقيمني وقنصلهم الفرنساوية لطايفة أخبار وردت وفيه
حروب بينهم ووقع املسكوب بالد عىل عظيم جمع يف زحفوا الفرنساوية وعساكر
ألصقوها أوراًقا بذلك وكتبوا قوية، كرسة وانكرسوا املسكوب عىل الهزيمة فكانت عظيمة،
األخبار بتلك وأخربه القنصل إليه طلع الباشا حرض وملا وحاراتهم، دوايرهم بحيطان

بالدهم. من الواردة الكتب عىل وأطلعه
الغربي، الرب إىل العساكر بخروج وأمر الجيزة بر إىل الباشا عدى التالت ليلة ويف
عظيم بجمع الفيوم بناحية نزلوا عيل أوالد عربان أن بسبب وذلك بك؛ كتخدا أيًضا وعدى
ال أنه فرأى معهم نفسه فوزن الشمارشجي أغا حسن إليهم فخرج الزروعات، وأكلوا
بعقيبه ثم إليهم للخروج الباشا وتحرك الباشا مرصوأخرب فحرضإىل لكثرتهم، يقاومهم
وكساهم عليهم وخلع رهاين منهم فأخذ عظماهم إليه فحرض وخادعهم، لهم أرسل
بر إىل وعدى رجع ثم يتعدوها، ال أن عليهم ورشط جهات لهم وعني راحتهم، وأعطاهم

عرشينه. حادي الخميس ليلة يف مرص
التجار بضايع بحمل السويس من القادمة القافلة العرب نهب عرشينه سادس ويف
وذهبوا بأحمالها الِجمال وأخذوا وخفارتهم، بصحبتهم الذين العسكر وقتلوا وغريهم،
جماًال لهم صريوا ألنهم وأتباعهم؛ الباشا ملك عىل املذكورة والجمال الوادي لناحية بها
من وذلك العرب، جمال عن بدًال ألنفسهم أجرتها ويأخذون البضايع لحمل وأعدوها
البعض إال الجمال من ينُج ولم يش، كل يف وحسًدا طمًعا احتكروها التي األمور جملة

423



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

إىل مراسالت الحال يف وأرسل الباشا لذلك فحنق — بك لكتخدا وهم — سبقوهم الذين
عقال منها ضاع إن ويتوعده بإحضارها، ويلزمه بذلك يعلمه عكا وحافظ باشا سليمان

املهردار. أفندي إبراهيم باملراسلة ذهب والذي بعري،

(١٢٢٧ (سنة السبت بيوم الحجة ذي شهر واستهل

عىل باالستيال البشاير يدهم وعىل الحجاز ناحية من هجانة وردت األضحى يوم عارشه يف
وصل بشايره أتت الذي القاصد وأن حكمهم، عىل بها املتويل ونزول املنورة املدينة قلعة
مدافع ورضبوا عظيم، رسور بذلك للباشا فحصل املدينة، مفاتيح وصحبته السويس إىل
البقاشيش. أخذ ألجل األعيان بيوت عىل املبرشون وانترشت العيد، مدافع بعد وشنًكا

شنًكا لقدومهم فعملوا العادلية إىل القادمون وصل عرشه حادي التالت يوم ويف
العريض حيث العزب؛ قبة وخارج والجيزة وبوالق القلعة من كثرية مدافع ورضبوا عظيًما
أسطحة من حتى الجهات جميع من متتابعة كثرية بنادق رضبوا وأيًضا للسفر، املعد
مزعًجا، مهوًال شيٍّا فكان فلكيتني، ساعتني من أكثر ذلك واستمر بها، الساكنني البيوت

رواياتهم. واختلفت موكب يف الواصلني دخول الناس يف وأشيع
والسقايف الدكاكني مساطب عىل الناس فاصطف العادلية ناحية إىل الباشا وخرج
أشخاص بعض وصحبتهم العسكر من طايفة دخل الغروب قريب كان فلما للفرجة،
املكاتبات بداخلهما أحمر كيس اآلخر أخرضوبيد كيس أحدهم يد ويف الهجن، عىل راكبني
وقت كل يف يُْعَمل والشنك واملدافع هذا القلعة، إىل وصعد ليلته من الباشا وعاد واملفاتيح،

الليل. ويف الخمسة، األوقات من
الناس عىل املناداة وأمامهم التبديل وأغات والوايل األغا شق األربع يوم صبح ويف
ثالث ويسهرون وتعاليق، قناديل ووقود والدور الحوانيت من فيها وما األسواق بتزيني
وأخرجوا عرشه، خامس هو الذي السبت، يوم وآخرها الخميس يوم أولها بأيامها، لياٍل
ناحية إىل يوم تاني يف الباشا وخرج والفتوح النرص بابَي خارج إىل وخياًما وطاقات
ناحية كل من ومدافع وسواريخ ونفوًطا َحرَّاقات وعملوا الزينة، يوم ليلة وهو العادلية

النواحي. جميع إىل البشاير وكتبت الزينة، أيام مدة
بك لطيف وعني خواصه، من شخًصا عرشين عىل ومناصب بأمريات الباشا وأنعم
يوم صبح يف وسافر صحبته، واملفاتيح بالبشاير السلطنة دار إىل للتوجه املفتاح أغات
والشامية الرومية البالد إىل بالبشاير للسفر أيًضا خالفه وتعني الرب، طريق عىل الزينة
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وكريت وأزمري وسالنيك ورودس والروميل األنضول بالد مثل: اإلسالمية، واألساكل
وغريها.

فأشار بإسالمبول، الكثري الطاعون بوقوع املرتادفة األخبار وردت أواخره ويف
فال ببالدهم، اإلفرنج اصطالح قاعدة عىل بإسكندرية كورنتيلة بعمل الباشا عىل الحكما
بعد إال الرب إىل يصعد الرومية الديار من املراكب يف الواردين املسافرين من أحًدا يدعون
األربعني. استأنفوا املدة أثناء يف أحد باملركب مات وإذا وروده، من يوًما أربعني ميض

والفضة الدهب إليراد املبارش الجواهرجي سالم الحاج عىل اليهود بعض أوىش وفيه
النرصاني الرجل ورود عند وذلك السنة، وسط يف ذكر كما عنها وانعزل الرضبخانة، إىل
عن خارجة دنانري لنفسه يرضب لإليراد مبارشته أيام يف كان بأنه الشامي الدرزي
سالم والحاج كثري، كالم فحصل وتحقيقه ذلك الباشا فأمر به، خاصة املريي حساب
حماره عىل بالُخْرج النهار آخر ينزل كان الذي تابعك أيوب له: فقال وينكره، ذلك يجحد
يف ما وأكثر باملدينة، الصيارف عىل يفرقها التي العددية األنصاف بحجة يوم كل يف
أعلم ال بما أشهد ال فقال: للشهادة، وطلبوه املذكور أيوب فأحرضوا بك، خاص الخرج
فقال بالباطل، الرجل أتهم أن هللا من يخلصني وال يل يجوز وال مطلًقا، هذا يحصل ولم
وعوقب، ُخوِّف إذا إال ويقر يخرب أن يمكنه وال وخادمه وصاحبه رفيقه هذا اليهودي:
آالف ستة اليهودي قول الباشا سمع فلما كيس، آالف ستة عليه يطلع فإنه قويل ثبت وإذا
ورضبوهم، وسجنوهم أيوب والحاج إخوته أحرضوا ثم سالم، الحاج بحبس أمر كيس
الحبس وذلك أياًما، ذلك يف واستمروا اليهودي، قال كما كيس آالف ستة يطلب والباشا
الحاج مع اليهودي شمعون خصومة وسبب باألزبكية، الحريم بيت بجوار قَراَعيل عند
سالم الحاج من فطلب أيًضا، غرامة عليه وقرروا بأشيا اليهودي عىل احتجوا أنهم سالم
تساعدني لم إنك سالم: الحاج فقال غرامتك، يف ساعدتك كما ساعدني له: وقال املساعدة،
فيما عليك أداري كنت ألست اليهودي: فقال معك، حسابي من هو بل عندك، من بمال
به يستخرجون لحادث مرتقبون وأعوانه الباشا وحرضة بينهما، الكالم واتسع تفعله؟
البعض لبعضهم أعداء والناس وهذا، هذا بني ويوقعون ويتقولون كان وجه بأي األموال

َشتَّٰى﴾. َوُقلُوبُُهْم َجِميًعا ﴿تَْحَسبُُهْم
أن عليه وحلف سالم، الحاج شان يف الباشا خاطب املحروقي محمد السيد إن ثم
باقية وهي ودفعها األوروبيني، من استدانها كيس تالتماية منها عليه تأخر األوىل الغرامة
من بد وال كان فإذا التزامه، وحصة أمالكه باع أن بعد وذلك منه، ومطلوبة اآلن إىل عليه
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للمداينني املطلوبة كيس التلتماية بدفع ونقوم الديون أصحاب نمهل فإننا تانيًا تغريمه
فدفعوا معه، ومن وإخوته سالم الحاج عن باإلفراج وأمر لذلك فأجابه للخزينة، وندفعها

أكياس. سبعة وأتباعه وعقوبتهم سجنهم املتويل لَقراَعيل
من بالطلب وأوالده الرضبخانة عيار أمني أفندي إسماعيل عىل األمر اشتد وفيه
والزموا َمناِفَسُهم عليهم املعينون العسكر وضيق وخالفه، باشا دايل مثل الحواالت، أرباب
وفراشهم وعقاراتهم أمالكهم فباعوا رافًعا، وال دافًعا وال شافًعا يجدوا ولم دورهم،
املذكور أفندي إسماعيل من أخذ الباشا وكان ومالبسهم، وأوانيهم حريمهم ومصاغ
بحارة دار إىل ونزل ففعل، بإخالها فأمره القلعة إىل انتقل عندما بالقلعة التي داره
لحريمه داًرا أفندي إسماعيل دار الباشا فاتخذ أفندي، محمد ابنه دار من بالقرب الروم
الخالية األيام يف عليها ورصف املذكور عَمرها جليلة عظيمة دار ألنها بها؛ وأسكنهم
عليه قرر وملا ورساريه، وجواريه حريمه بها أسكن الباشا عليها استوىل فلما جمة، أمواًال
ال وذلك املذكورة، داره تمن يف وجعلها غري، ال كيًسا عرشين منها عنه أسقط غرامته
املتشفعني بعض عليه أشار أفندي بإسماعيل الحال اشتد فلما فقط، رخامها بثمن يقوم
املبارشين، األقباط كبري غايل املعلم صحبة الباشا إىل به ويطلع عرضحاًال له يكتب بأن
إليه أشار املذكور صحبة مقبًال رآه فعندما الباشا، إىل غايل املعلم معه ودخل ففعل
رحمة إىل أيام بعد َ وتُُويفِّ فمرض داره إىل ونزل بقهره فرجع يتكلم، يدعه ولم بالرجوع

تعاىل. هللا
فحصل أفندي، محمد ولده عىل الطلب جميع وبقي أفندي، حسن ولده قبله ومات
واالستكتاب، بالرشا وحصلها اقتناها التي وكتبه وأوانيه بيته أثاث باع زايدة مشقة له
مواعيد وانقضت الحال عليه وطال وغريهم، الصحافني عىل األثمان بأبخس فباعها
لنا يحسن وهللا وهكذا، والزيادة بالربا غريهم من فتداين وكربوه فطالبوه له، املداينني

العاقبة. وله
ومنها للباشا، وأشيا بضايع فيه اإلنكليز بالد من قليون إسكندرية إىل قدم وفيه
فطفقوا بالدهم، إىل مرص من يأخذونها وخيول غالل ثمن نقوًدا كيس ألف خمسون
وجدوا فإن باألشبار، وقوايمها وعرضها طولها فيقيسون أربابها من الخيول لهم يطلبون

تركوه. وإال ثمن بأغىل ولو أخذوه والقيافة القياس يف ومطلوبهم غرضهم يوافق ما
والحجر الغالل جميع بحجز القبيل الوجه كشاف لجميع الباشا أرسل أيًضا وفيه
مركب يف منها بيش يسافر وال منها، شيٍّا يشرتي وال يبيع أحًدا يدعون فال لطرفه، عليها
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للقوت دورهم يف مدَّخر هو ما حتى الغالل، من البالد أهل عند ما طلبوا ثم مطلًقا
قل الغالل من ويأخذون الدور يكبسون صاروا حتى األمر يف زادوا ثم أيًضا، فأخذوه
القابلة، السنة مال من ثمنه لكم نحسب لهم: يقولون بل ثمنًا، له يدفعون وال كثر أو
يسريون ثم الغالل، لنقل وأعدَّها استَجدَّها التي الباشا مراكب جميع بذلك ويشحنون
وانقضت أردب، كل عن قرش ماية بحساب اإلفرنج مراكب إىل فتنقل بحري إىل بها

وزيادة. قبلها كالتي بها حدث ما استمر بل حوادثها، تنقِض ولم السنة
أحاط أو علمنا به يِحط لم ما ومنها بعضه، وذكرنا علمنا به أحاط ما فمنها

التثبت. قبل غريه بحدوث ونسيناه
بإسكندرية مراكب عدة واتخذ بوالق، بساحل عظيمة ترسخانة عمل الباشا أن ومنها
ويبيعه ذمته، عىل أماكنها من الرومي الحطب وكذلك املتنوعة األخشاب جلب لخصوص
محددة بأجرة به املختصة املراكب يف ويحمل الثمن، من عليهم حدَّده بما الحطَّابني عىل
إىل أيًضا إليه راجع وهو مكسه، أي كمركه فيؤخذ ببوالق الكمرك ديوان إىل ويأتي أيًضا،
وأجرة فضة، نصف عرش وخمسة بتلتماية الحطب من الواحد القنطار سعر استقر أن
فيكون ذلك، مثل تكسريه وأجرة فضة، نصف عرش تالتة مرص إىل بوالق من حمله
الدولة هذه استيال قبل اشرتيناه وقد القنطار، فضة نصف وأربعني تلتماية ذلك مجموع
تالتة مرص إىل بوالق من وأجرته أنصاف، عرشة املراكب يف حمله وأجرة نصًفا، بتالتني

نصًفا. وأربعني ستة ذلك مجموع فيكون كذلك، وتكسريه أنصاف
وجميع والقصدير والرصاص والحديد الكرسنة األخشاب أنواع يف فعل وكذلك

املجلوبات.
بحري إىل قبيل من النيل يف ترسح التي والصغار الكبار املراكب يف ينيش واستمر
ذمته عىل ذلك وكل الدوام عىل والعمل واألعمال اإلنشا يبطل وال قبيل، إىل بحري ومن
يف كان كما بالضمان ال طرفه عىل بأجرتهم ومالحوها ولوازمها، وعمارتها ومرمتها

والنهار. الليل بذلك متقيدون ومبارشون َقَومة ولهم السابق،
يف أن — مثلها األعصار هذه يف يتفق لم التي الغريبة الحوادث من وهي — ومنها
فوق وعلت الرمال فيه وكثرت بوالق بحر وجف النيل، بحر احرتق اآلخر ربيع أواخر
إنبابة قريب إىل يمشون الناس كان حتى املاء وانحرس التلول، مثل صارت حتى بعضها
الحلو املاء القاهرة أهل وفقدت مخاًضا، بقي القديمة مرص بحر وكذلك بمداساتهم،
أن عىل والوايل األغا ونادى السقايني، تسخري وبسبب ذلك بسبب العطش بالناس واشتد

فضة. نصف عرش باثني البعيد للمكان القربة حمل يكون
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كان ثم ذراع، نحو واحدة ليلة يف أوله يف النيل فزاد القبطي بشنس شهر واستهل
القديمة ومرص بوالق بحر وجرى ومرسى، أبيب أواخر دفعات مثل وليلة يوم كل يف يزيد
البطيخ مثل املقاثي وغرقت ومقلعة منحدرة الكبار املراكب فيه وسارت الرمال وغطى
الزيادة واستمرت ا، جدٍّ كثري يش وهو بالسواحل، مزروًعا كان وما الالوي، والعبد والخيار
عظيم وْهم ذلك من الناس وداخل يحمر، وكاد وابيض تغري حتى يوًما عرشين نحو
النقطة، نزول قبل الوفا أذرع يويف أنه اعتقدوا حتى وقتها غري يف التي الزيادة هذه من
يف طالعت إني ثم العطاش. الفقرا بعبيده هللا من رحمة ذلك وكان ذلك، مثل يعهد ولم
سنة يف النادرة هذه مثل فذكر امللوك، دول يف بالسلوك املسمى املقريزي الحافظ تاريخ
وجمع السد قنطرة إىل الوايل خرج الزيادات هذه ترادفت وملا وثمانماية، وثالثني ثمان
وقطع أوساخه وكسح وتنظيفه الخليج نزح عىل ونادى الخليج، فم سد يف للعمل الفعلة
أذرعه وأوىف العادة، عىل الزيادة أوان يف وزاد قليًال نقص بل الزيادة، وقفت ثم أرضه،

الفعال. فسبحان املعتادة، أيامه يف
فالحي بأيدي بقي ما إال الناس يجد فال منها، السواحل وخلو الغالل شحة ومنها
عىل ويبيعونه والرقع، العرصات إىل الحمري عىل فيحملونه القريبة، البحرية الجهات
األردب مكس واستقر والكلف، املكس خالف قرًشا وعرشين بأربعة أردب كل الناس
أو املنوفية من البحر طريق من كان إذا وأجرته فضة، نصف وتالتني أربعة الواحد

نصًفا. وعرشون خمسة مرص إىل بوالق من وأجرته وأكثر، وأقل نصف ماية نحوها
إمارته وقلد منازع، فيه له يبَق ولم الصعيد، بالد ملك له انتظم ملا أنه ومنها
اإلحباسية الرزق حتى الصعيد بالد أطيان جميع يضبط بأن ورسم باشا، إبراهيم البنه
املتقدمني مرص سالطني وأوقاف وغريها، بمرص الكاينة والخريات املساجد عىل املرصدة
ذلك، وغري واملقرين املدرسني ووظايف وصهاريجهم ومكاتبهم ومساجدهم وخرياتهم
الرزق أرايض من فدان كل عىل جعل أنه وشاع بأرسها، األرايض وراك ذلك ففعل
النُّباري خالف رياالت ثمانية األطيان فدادين باقي وعىل غري، ال رياالت ثالثة واألوقاف
أصحاب فريض رياالت سبعة القطوة عيدان من عود كل عىل فجعل الذرة، مزارع وهو
يحصل كان ما املرتزقة من الكثري فإن استمراره، وظنوا التنظيم، بهذا واألطيان الرزق

الحساب. هذا عىل له يحصل ما مقدار رزقته مزارعي من له
ما إال شيٍّا ألربابها يُبِق فلم االلتزام حصص جميع عىل بالحجر له رسم أنه ومنها
من خرجوا عندما عليها املرصيني األمرا باستيال ذلك يف واحتج ا، جدٍّ قليل يش وهو ندر،
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وقتلهم وطردهم حاربهم وأنه ذلك، عىل أيديهم فوضعوا القبلية بالبالد وأقاموا مرص
أيام أربابه بأيدي كان ما وأما املضبوط، وسموه باطل أو بحق بأيديهم كان ما وورث
جانبه، يراعى ممن بمرص أو القبلية بالبالد القاطنون امللتزمون وهم املرصيني، استيال
استيال أيام عنه مفروًجا كان بأنه وأخرب الترصف يف إذنًا وطلب حاله عرض إذ فإنه
أو الترصف يف له يؤذن أن فإما وغريها، الروزنامة من بالكشف ذلك وأثبت املرصيني،
عىل ذلك يحيل أو األيام، وتتمادى ويُسوَّف البحرية، البالد من بدلها نعوضك له يقال
وإذا باشا، إلبراهيم فيها واألمر القبلية البالد يف ُعلقة ال أنا ويقول: باشا إبراهيم ابنه
ووعده نزًرا شيٍّا أعطاه ريض فإن الفايظ، أعطيك أنا له: يقول باشا إلبراهيم ذهب
مسافر أو مرتحل إما منهما وكلٌّ أفندينا، من إذنًا يل هات له: قال يرَض لم وإن باإلعطا،
الشارط بني املعرتضة كالجملة الحاجة صاحب فيصري غايب، واآلخر حارض أحدهما أو

كثري. ذلك وأمثال واملرشوط،
مبارشين لهم ورتب والرشقي، الغربي بالبحر األرز مزارع جميع عىل االستيال ومنها
حساب من جميعه ذلك ويؤخذ والبهايم، والتقاوي الكلف من عليهم يرصفون وكتابًا
بما رونها ويسعِّ بأيديهم يرفعونها األرز استغالل وعند النواحي، عىل قررها التي الفرض
بعد فضل وإن لهم، املعني واملبارشين الَقومة ومعاليم املصاريف ويستوفون يريدونه
وفرض املستقبل، يف بها يحاَسب ورقة وأعطوه منه أخذوه أو للمزارع أعطوه يش ذلك
كل وعىل القديم، املقرر خالف سنة كل يف أكياس خمسة األرز دواير من دايرة كل عىل
واملنارش، الدواير أصحاب عىل شعريًا وزنوه الحصاد وقت كان فإذا أكياس، تالتة عود
به أعطوهم يش لهم زاد فإن عليهم، املقرر أصل من كلفه حسبوا وابيض صلح إذا حتى

قابل. من بها وحاسبوا ورقة
واستقر عليهم، بالرصف معتادين كانوا الذين التجار مع املزارعني تعامل وأبطل
ألهل ذمته عىل املوجود ويباع الباشا، لديوان وفرًعا أصًال جميعه صار أن إىل الحال
وبالد ولإلفرنج وزيادة، بل قرش ماية أردب كل عن وهو وغريهم، املتسببني األقاليم

أدري. ال بما والشام الروم
منافسة، الدرزي النرصاني وبني الرتجمان بكتاش أغا هللا عبد بني حصل أنه ومنها
إىل أوصله من عىل بمرص واجتمع إلياس، ويسمى الدروز جبل من حرض الذي وهو
يصنعه مما بأسهل آالت يعمل وأنه صناعته عن وعرفوه وخالفه، بكتاش وهو الباشا
الدواليب يف تذهب التي األموال من وكذا كذا الباشا عىل ويوفر الرضبخانة، صناع
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بجانب به خاصة بقعة له وأفرد ألنفسهم، املكاسب من املبارشون يأخذه وما والكلف،
شهوًرا، ذلك عىل واستمر والصناع، الحديد من إليه يطلبه ما بحضور وأمر الرضبخانة،
نسق عىل كتابتها وجعل والعيار، الوزن يف ناقصة ورضبها قروًشا صنع اآللة تمم وملا
أقل بل الربع الخالصة الفضة من وفيه وربع، درهمان القرش ووزن الرومية، القروش
فضوعف قنطارين، يوم كل يف النحاس من األموال يف املرتب وكان نحاس، أرباع والتالتة
النحاس الرطل سعر فبلغ منه، املتخذة واألواني النحاس سعر غال حتى قناطري ستة إىل
عرش أربعة السابقة األزمان يف سعره كان أن بعد فضة نصف وأربعني ماية املستعمل

أقل. أو أنصاف سبعة والقراضة نصًفا،
بكتاش كله لذلك واملبارش يوم؟ كل يف قناطري عرشة إىل للرضبخانة الطلب زاد ثم

أفندي.
وحصل املعاير بإغرا وذلك الدرزي، ذلك عىل انحرف املذكور أفندي بكتاش إن ثم
منع عىل املجلس ذلك يف األمر وانحط بينهم، غايل واملعلم الباشا يدي بني مناقشة بينهما
ومنعوا شهر، كل يف ملرصفه أكياس أربعة الباشا له ورتب العمل، مبارشة من الدرزي
أفندي بكتاش واستمر الرضبخانة، الطلوع من الشوام نصارى ِمن معه كان َمن أيًضا
إن ثم مخدومه، عند وجاهة بذلك ليأخذ والخدم الوظايف أرباب عىل ودقق عليها، ناظًرا
أن بعد أمره وانقىض وأوالده، أهله وجميع مرص من الدرزي بنفي أمر أيام بعد الباشا

منه. الصناعة تلك تعلموا
كيس، وخمسماية ألًفا شهر كل يف الباشا لخزينة الرضبخانة إيراد بلغ املدة تلك ويف
فلما ذلك، من أقل أو شهر كل يف كيًسا تالتني املرصيني زمن يف منها يرد الذي وكان
محمد السيد ابنه عىل واستمرت خمسني، إىل أوصلها املحروقي أحمد السيد بها التزم
تالتني عليها وزاد املهمات بناظر املعروف طبل أفندي محمد لها فانتبذ مدة، كذلك

القدر. بذلك املحروقي نظارة تحت وبقيت كيًسا،
يف خاله وقيد ذمته عىل وأبقاها عناه املحروقي محمد السيد عزل الباشا إن ثم
يزيد، وربما املستمر املبلغ هذا بلغت حتى املالعيب هذه يلعب الباشا يزل ولم نظارتها،
يزيد بأنه بكتاش أغا هللا عبد عىل له ُوِيشَ ثم ألربابها، واملصادرات الغرامات خالف وذلك
معدله املنقوصوعمل القدر حسب فإذا املحدود، القدر عن منه وينقص القروش وزن يف
األمر هذا قال: ذلك يف نوقش فلما األكياس، من عظيم مقدار منه تحصل نظارته مدة يف
بدفرته، أفندي إسماعيل ابن أفندي محمد وأحرضوا فأحرضوه العيار، صاحب فيه يسأل
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ذهبت أين فقالوا: الحساب، تدخل لم أكياس خمسة منهم فسقط الحساب يف وتحاققوا
الخمسة هذه أن الحق املورد: فقال بعضهم، إىل ينظرون فطفقوا أكياس؟ الخمسة هذه
من املورد اليهودي لفالن عنها وتجاوز له، ومطلوبة أفندي محمد حساب من أكياس
هذا عن لليهودي تجاوزت يش ألي له: وقال أفندي محمد إىل الباشا فالتفت سابقة، مدة
حتى مطالبته وتركت عليه الرأفة فأخذتني عنده، ليس خيل أنه لعلمي فقال: القدر؟
فقال: حسابي، من إنه فقال: اليهودي؟ عىل بمايل تنعم كيف فقال: اليسار، له يحصل
الخمسة وأضافوا أقاموه ثم بالعيص، ورضبوه فبطحوه به وأمر ذلك؟ لك كان أين ومن
من باالستدانة ولو تحصيلها يف متحري هو التي منه املطلوبة الغرامة باقي عىل أكياس

القايل: قال كما الربويني،

أث��ق��ل م��ن��ه ه��و ب��م��ن ف��ج��اءون��ي ث��ق��ي��ل إن��س��ان ج��ل��وس ش��ك��وت
��ل ُدمَّ ال��ط��اع��ون ع��ل��ى ف��زاوده ي��وًم��ا ال��ط��اع��ون ش��ك��ا ك��م��ن ف��ك��ن��ت

انحط ثم الفعال، هذه به يفعل وخيارهم الناس ُوجها من هذا أفندي ومحمد
ويعفوني فقال: بدفعها، يقوم كيس ستماية عليه فرض أن عىل أفندي بكتاش مع الحال
خايفا مكرًها الخدمة تلك يف واستمر ذلك، إىل يجبه فلم الرضبخانة نظارة من أفندينا

عواقبها. من
وتمانني مايتني إىل العددية الفضة من مصارفته يف بلغ الفرانسة الريال أن ومنها
نودي أيام وبعد ذلك، يف وشددوا بنقص عليه فنودي أنصاف، خمسة وزيادة بل نصًفا،
يضاف الذي القرش ذلك إن ثم أموالهم، من حصة الناس فخرس أخرى عرشة بنقص
بما الواحد الريال فيكون فضة، دراهم تسعة الريال ووزن درهم ربع الفضة من إليه
الريال تمن منها يخرج قرًشا وثالثني سته الحساب هذا عىل النحاس من إليه يضاف
سبعة ذلك بعد يبقى قرشان، أو قرش الجملة يف الشغل وكلفة ونصف، قروش سته
ألن األموال؛ سلب جملة من وهو الواحد، الريال يف املكسب وهو ونصف قرًشا وعرشون
درهم الفضة من وفيها ونصًفا، قروش ستة بدله أخذ رصفه أراد إذا الريال صاحب

الريال. وزن هي التي دراهم التسعة بدل وهي وثُمن ونصف
منها شيٍّا يرصفون فال العددية، الفضة عىل الحجر وهي نغمة الطنبور يف زيد ثم
للرضبخانة فيعطى ألف، كل عىل قروش أربعة وهو بالفرط، إال لغريهم وال للصيارف
ذلك بعد زادوا ثم قرًشا وعرشون خمسة عنها ألًفا ويأخذ زاليط، قرًشا وعرشون تسعة
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هذه إىل فانظر ألًفا، بدلها ويأخذ ومايتني ألًفا فيعطي قروش، خمسة فجعلوه الفرط يف
السفالة. وكذا والرذالة الزيادة

عنها يستغني ال التي األقوات يف وخصوًصا يش، كل يف األسعار غال استمرار ومنها
ومنها يش، كل عىل ترتبت التي واملكوس األحداثات بسبب وقت؛ كل يف والفقري الغني
جميع وإبطال الخضارات، مثل ذلك وغري والسكر والعسل والسمن كاللحم املأكوالت
الباشا لحم كفاية مع عظيم بمبلغ املحتسب به والتزم الحسينية، مذبح خالف املذابح
يخرج الذي األعىل بالسعر الجزارين عىل الباقي ويوزع القليل، بالثمن دولته وأكابر
االتنني أو الغنمة من معه يكون بما الجزار فينزل ثمن، غري من الدولة لحوم ثمن منه
ويقع إليه، واملنتظرون له املتبعون عليه فتزدحم مستورة عطفة أو بيت إىل الجفيط
عىل يزيد وقد نصًفا عرش اثنا الرطل وتمن يوصف، ال ما واملشاجرة املضاربة من بينهم
القيمة بأقىص تباع جزاًفا، تباع التي الخضارات وكذلك عرش، االثني عن ينقص وال ذلك
تباع الواحدة صارت واحد بنصف أعداد عرشة كل يباع كان الذي مثًال الخس إن حتى

الخضارات. باقي ذلك عىل وقس بنصف،
والبستان القرص تجاه السواقي وأنشا القريبة األرايض عىل يده وضع ملا الباشا وأن
املياه، عليها وأجرى الخضارات أنواع فيه وزرع الِخْرس األرايض وحرث شربا، بناحية
الفقار ذو كله ذلك عىل واملبارش باملؤاجرة، واملزارعني أيًضا املرابعني لخدمتها وقيد
وهم ثمن، بأغىل فيها املتسببني يبيعها والخضارات البقول صالح يبدو وعندما كتخدا،
كرنب فيقولون: الباشا، إىل ذلك إضافة الناس بني وشاع أحبوا، بما الناس عىل يبيعونها
بستانه أيًضا وزرع الباشا، وقرنبيط الباشا وفجل الباشا وملوخية الباشا ولفت الباشا
وامللون، واألزرق واألصفر األحمر من األشكال املتنوعة املنظر العجيبة الزهور أنواع من
ريحة وال فقط املنظر حسن إال لها وليس وأفلحت، فنتجت الروم بالد من بنقايلها أتوا

أصًال. لها
فيه يتزايد يزل لم بالكمرك عنه يعربون الذي ببوالق املكس ديوان أن ومنها
املرصيني زمن يف وكان السنة، يف كيس وخمسماية ألف إىل أوصلوه حتى املتزايدون
البضايع من كثري عن والعفو الناس، من الكثري محاباة مع كيًسا تالتني يلتزمه من يؤدي
ولو له يتعرضون فال وغريهم، العلم أهل من الوجاهة وأصحاب األمرا إىل ينسب ملن
وال الكثري، التجاوز مع بالرفق غريهم ويعاملون بالكذب، ولو أتباعهم بعض يف تحامى
معلوم، يسري قدر املحزوم أو الصندوق عىل بل املحزوم، اليش رباط وال املتاع ينبشون
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أحًدا يسامحون وال مطلًقا، يش عن يعفون ال صاروا املقادير هذه إىل أمره ارتفع فلما
رشكاهم إىل بعثوا إذا التجار عادة من وكان غريهم من أو العلما من عظيًما كان ولو
من أشيا طيها بداخل جعلوا والنابليس، العاتكي مثل الرخيصة، األقمشة من محزوًما
فتندرج ذلك، ونحو والهندي والكشمريي الحلبي املقصبات التمن يف الغالية األقمشة
وينبشون الصناديق ويفتحون املحزوم رباط يحلون األوان هذا ويف الكمرك، قلة يف معها
ثمنه أو واحًدا عرشة كل من أي ُعرشه، ويأخذون عدده ويحصون سرته ويهتكون املتاع

رخيًصا. أو غاليًا التاجر يبيعه كما
صناديقها يفتحون الروم من تجلب التي واملسوت واألخفاف البوابيج حتى
كمرك متويل أيًضا ذلك ويفعل ثمنًا، أو عينًا عشورها ويأخذون بالواحد ويعدونها
لفحش يش كل من البضايع أسعار غلت فبذلك والشام، وإسالمبول ودمياط إسكندرية
القطن من املنسوجة والرومية والحلبية الشامية األقمشة يف وخصوًصا األمور هذه
الدرهم وكان نسجها، قبل فاحشة مكوًسا بمفردها عليها فإن والصوف، والحرير
من إليه يضاف وما نصًفا، عرش بخمسة اآلن صار فضة، بنصف السابق يف الحرير
الثوب فيباع الثمن، غلو من الغاية بلغ فبذلك املذكورة، واملكوس الصناع وكلف األصباغ
نصف مايتي السابق يف قيمته كانت الذي باألالجة املسمى الشامي القماش من الواحد
الذي الرومي والنعل التاجر، وطمع البايع ربح من إليه يضاف ما مع فضة، بألفني فضة
كان الذي الجوخ من الواحد والذراع نصف، بأربعماية يباع صار نصًفا بستني يباع كان
وال تتبعه يُستعىص مما وهكذا فضة، نصف ألف إىل الثمن يف بلغ فضة نصف بماية يباع
نصارى من كان ملة أي من فيها تزايد من كل الكمارك هذه ويتوىل مفرداته، تُستقىص

الدون. األشيا يف األقل وهم اإلسالم، يدعي من أو األروام أو الشوام أو القبط
من كرابيت يسمى رومي نرصاني شخص بوالق كمرك ديوان يف اآلن واملتويل
أتراك قواسة وعنده جنسه، من كرابيت وأعوان بإيراده، مختص ألنه باشا؛ طاهر طرف
ما يدفعوا حتى ويرضبونهم ويسجنونهم املسلمني عىل ويقبضون الناس متاع يحجزون
وألزموه به ونكلوا وسبوه ورضبوه حبسوه شيٍّا عنهم أخفى بشخص عثروا وإذا عليهم،

لفعله. مجازاة بغرامة
اإلفرنج وبضايع واحد، العرشة من يعني ُعرشها يؤخذ املسلمني بضايع أن والعجب

ونصف. اتنان املاية من عليها يؤخذ إليهم ينتسب ومن والنصارى
من يأتي الذي السكر مثل البضايع، من كثري يف واحتكارات أشيا عدة أحدث وكذلك
أو بطَّاًال كان من أن وذلك املحدثات؛ خالف القديمة املكوس يف وزيادات الصعيد، ناحية
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عنه، مغفول مهمل يش يف فكرته فيعمل الذكر، خامل أو الكسب قليل أو الصنعة كاسد
للحرضة الداعي إن فيه: يقول بعرضحال أو املتقربني بواسطة الحرضة إىل ويسعى
سنة، كل يف األكياس من بكذا العامرة للخزينة ويقوم الفالني، بالصنف االلتزام يطلب
أمثال عىل املتكالبون فتتسامع أياًما، ويؤجل باإلنجاز فيوعد إليه املشار تنبه فعل فإذا
ويقيد خالفه، أو هو إما شخص عىل الزيادة تستقر حتى الطالب عىل فيزيدون ذلك
الصنف، ذلك عىل يقرره وما يريده ما امللتزم ذلك بعد ويفعل الروزنامة بدفرت اسمه
أقداًرا ألنفسهم ويجعلون املقررات، استخالص يتولون وأتباًعا وخدمة أعوانًا له ويتخذ
واألرمن؛ األروام لنصارى بابه وفتح ذلك كرب توىل الذي كبريهم يأخذه الذي عن خارجة
وأخذوا والرهوانات، البغال وركبوا الفاخرة املالبس ولبسوا أسافلهم وعلت بذلك فرتأسوا
وجناين، بساتني فيها وعملوا وزخرفوها وعمروها القديمة بمرص التي األعيان بيوت
عدة وأمامه وحوله منهم الكلب ويركب املدينة، بداخل لهم التي البيوت خالف وذلك
املكس عن خارًجا شيٍّا يدعوا ولم وخلفه، أماه من الناس يطردون والقواسة الخدم من
كان الذي الذرة وحطب والرتم السنط والحطب الصعيد من يجلب الذي الفحم حتى
بألف حزمة ماية كل يباع صار احتكروه فلما نصف، بماية حزمة ماية كل منه يباع
وكل والجرب الجبس مثل أثمانها وغلت كثرية أشيا تشحطت ذلك وبسبب نصف؛ ومايتي
بتمانية الجبس من األردب أدركنا فإننا األفران، يف الخبازين حتى للوقود يحتاج كان ما
بعرشة الجري من القنطار أدركنا وكذلك نصًفا، وأربعني بمايتني واآلن فضة نصف عرش

الزيادة. يف والحال وعرشين، بماية واآلن أنصاف،
العسكر وخربته تالىش قد وكان العيني، قرص عمارة يف رشع الباشا أن ومنها
هذه عىل وتجديده وتعمريه إنشائه يف فرشع الجدران، إال فيه يبق ولم أخشابه وأخذت

الرومية. األبنية وضع يف اآلن عليها هو التي الصورة
التي املجالس فهدم األماكن، من عليه اشتملت وما القلعة رساية هدم أنه ومنها
الكالر علو الحوش إىل للداخل املواجه املقعد وهو قايتباي، وديوان والدواوين بها كانت
تجلس كانت التي املجالس من عليه اشتمل وما الكبري الغوري وديوان األعمدة، به الذي
رومي، واصطالح آخر وضع عىل بناها يف ورشع الدواوين، أيام والقلفاوات األفندية بها
وجدوا أنهم وأشيع السفل، بنا قبل األعايل ويبنون األخشاب، من األبنية أكثر وأقاموا

األقدمني. مرص مللوك ذخاير بها مخبآت
التوت مثل املراكب، عمل يف إليها املحتاج األشجار لقطع أرسل الباشا أن ومنها
من يبقوا فلم البالد، يف لذلك املعينون فانبث والبحرية القبلية، البالد جميع من والنبق
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فيجتمع يرتكون، ما لهم يرتكوا حتى والرباطيل بالرشا أصحابه ملصانعة القليل إال ذلك
عظيم يش الرومية األخشاب من إليها ينضم ما مع املراكب لصناعة األخشاب برتسخانة
منه. أكثر خالفه اجتمع العمل يشيف نقصمنه وكلما كثرته، من الناظر منه يتعجب ا جدٍّ
الحرمني ونظارة السعادة دار وكالة تقلد ملا بك كتخدا أخا أغا أحمد أن ومنها
األماكن عىل املقررة األحكار وحرصوا واملرصف، اإليراد لتحرير الكتبة أباليس إليه انضم
يقبض املال من قدًرا عليها وجعلوا الطويلة، املدد السابقون النظار رها أجَّ التي واألطيان
األوقاف استيجار يف والالحقة السابقة مرص عادة عىل أصله وقف لجهة سنة كل يف
كالدشيشة وتوابعها، الحرمني أوقاف من املستأجرة واألماكن واألطيان نظارها من
عىل وتسلطوا الباب هذا ففتحوا ا، جدٍّ كثرية ذلك وغري واملرادية واملحمدية والخاصكية
يخلو فال عليها اطلعوا فإذا التآجرات، وحجج السندات من بأيديهم ما طلب يف الناس
بقي كان فإن السنني، من بقية منها بقي أو ومضت انقضت قد ملدة تكون أن إما
املحل حال بحسب ِمثَْليها أو مثلها الحكر هي التي املؤجلة األجرة يف زادوا بقية منها
جددوا أو وضبطوه املحل عني عىل استولوا ومضت انقضت قد املدة كانت وإن ورواجه،
من بد ال الحالني كلتا وعىل جسيمه، بمصلحة ذلك ويكون حكره، يف وزادوا تآُجًرا له
املرافعة ثم واملعينني، والخدم واملبارشين للكتاب والربانية الجوانية واملصالحات التغريم
اليد. واضع يأخذها التي السندات وكتابة والتسجيل والرسوم املحاصيل القايضودفع إىل
البنايني مثل: والعماير، األبنية يف املستعَملني رين واملعمِّ األجرا عىل التحجري ومنها
باإلجارة وغريها بمرص الدولة عماير يف وإلزامهم والخراطني والنشارين والنجارين
فيطلبه حانوته، حانوت له من وأغلق صناعته وأبطل منهم الكثري واختفى والتسخري،
أو نفسه يفتدي أو الشغل يالزم أنه فإما باشا، معمار عند بإحضاره امللزم حرفته كبري
وتكسب حانوته وأغلق صناعته الكثري فرتك عنده، من األجرة له ويدفع عنه بدًال يقيم
أن أراد من إن بحيث والبنا، التعمري يف الناس احتياجات بذلك فتعطل أخرى؛ بحرفة
من يحتاجه وما البنا تحصيل يف أياًما وأقام أمره يف تحري لدابته ِمْدوًدا أو كانونًا له يبني
لنقل وأعدوا مزابل لها وعملوا حمار ألف اشرتى الباشا وكان والقرصمل، والجري الطني
املدينة يف ونودي وبوالق، باملدينة الحمامات مستوقدات من القرصمل وَشيْل عمايره أتربة
كان إن منه ليش الرضورة تلزمه الذي فكان القرصمل، من يش أخذ عن كافة الناس بمنع
بفرمان إال يأخذه ال كثريًا كان وإن ثمن، بأغىل املستوقد من الليل يف كالرسقة أخذه قليًال
باملستوقدات كثر إذا ينقلونه قيمة له وليس مبتذًال، شيٍّا كان أن بعد بك كتخدا من باإلذن

435



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

َخدمة نقله أو حمريهم عىل نقلوه إما أبنيتهم، يف الناس احتاجه وإن باألجرة، الكيمان إىل
مفتاح إلنسان ضاع إذا كما ذلك، ونحو وأزيد وأقل بنصف فرَدين كل بأجرتهم املستوقد
نصف عرش خمسة تمنه ويطلب خفية إال آخر مفتاًحا له يصنع نجاًرا يجد ال خشب
صغريًا. كان إن نصف نصف أو كبريًا كان إن فضة نصف املفتاح عادة من وكان فضة،
جميع واحتكر كيس مايتي نفسه عىل قرر البارود بعمل التزم الذي أن ومنها
قدًرا ذلك من صنف كل عىل فقرر والكربيت، والذرة الرتمس وحطب الفحم مثل لوازمه،
ملح منه ويستخرجون بالكيمان، السباخ يف يعملون كانوا الذين وأبطل األكياس من
للعمل، أبيضيصلح ملًحا يخرج حتى فيكررونه املعمل إىل غبيًطا منهم يؤخذ ثم البارود
وجعلها الصناديق عن بدًال أحواًضا وبنى منها فأبطلهم ممتهنة قذرة صناعة وهي
العمال وأوقف األحواض تلك إىل منها املا وأجرى ساقية وعمل بالخافقي، وطالها متسعة

املذكور. السباخ يف يعملون باألجرة لذلك
الحتياجاته الباشا يشحجزه منه ورد وإذا السنة هذه يف الرومي الحطب شحة ومنها
القطر من املقطوعة األشجار خشب بدله يبيعون الحطابة فكان شيٍّا، منه الناس يرى فال
عرشة، حملها وأجرة فضة، نصف بتلتماية الحملة منه فيباع السنط وأفضلها املرصي،
النقطاع وذلك نصًفا؛ بعرشين األقة بيعت حتى أيًضا الفحم وجود وعز عرشة، وتكسريها
بأغىل ويبيعونه فيه يتسببون العسكر مع الصعيد ناحية من قليًال يأتي ما إال الجالب
وكانت القنطار، دون وهي قرًشا، عرش وخمسة قرًشا عرش باثني حصرية كل ثمن،
وابتداعات وأحداثات أمور ذلك وغري ونصف. قرش وهي نصًفا، بستني السابق يف تباع
اللوازم به تعلقت ما إال إلينا يصل ال إذ خربها؛ إلينا يصل ولم استقصاها يمكن ال

الكل. عىل بالبعض يستدل وقد الكلية، واالحتياجات

ذكره له ممن السنة هذه يف مات من وأما

اإلسالم شيخ النحوي األصويل الفقيه الفهامة والنحرير العالمة اإلمام الشيخ فمات
بالرشقاوي الشهري األزهري الشافعي إبراهيم بن حجازي بن هللا عبد الشيخ واملسلمني،

األزهر. الجامع شيخ
بعد الخمسني حدود يف القرين من بالقرب بلبيس برشقية الطويلة تسمى ببلدة ُولد
الكثري وسمع األزهر، الجامع إىل قدم القرآن وحفظ ترعرع فلما بالقرين، وتربى املاية
وعطية والبليدي والدمنهوري يوسف وأخيه والحفني والجوهري امللوي الشهابني من

436



(١٨١٢م) وألف ومايتني وعرشين سبع سنة

وسمع الطحالوي، وعمر بالصعيدي الشهري املنسفييس وعيل الفايس ومحمد األجهوري
عىل والطريقة بالسلوك تلقن وبآخره بالسقاط، الشهري العربي بن عيل عىل فقط املوطأ
الدروس ودرس وجمعياته أذكاره يف معنا وحرض والزمه، الكردي محمود الشيخ شيخنا
يف وأفتى والطيربسية، الجربت وبرواق بالصنادقية، السنانية وبمدرسة األزهر بالجامع

والتحرير. اإللقا يف وتميز مذهبه
نظم ورشح التحرير، عىل حاشيته ذلك من فضله، سعة عىل دالة مؤلفات وله
العقايد يف مخترص ورشح أيًضا، له واملتن املرشقية العقايد ورشح العمريطي، يحيى
العقايد، يف العاديل الفتاح عبد رسالة ورشح داغستان، بالد يف مشهور والتصوف والفقه
يف أصولية مسألة يف ورسالة هللا، إال إله ال يف ورسالة له، ورشحه الشمايل ومخترص
للبكري، سحر ورد ورشح التصوف، يف الكردية والوصايا الحكم ورشح الجوامع، جمع

ذلك. وغري النحو يف املغني ومخترص
له حصل األول االسم الحفني الشيخ ولقنه الخلوتية طريق يف السلوك أراد وملا
ثم واإلفادة، اإلقرا والزم ُشفي ثم أياًما، باملارستان ومكث عقله، يف واختالل جذب وله
عىل وواظب التاج وألبسه عليه األسماء وقطع الكردي محمود الشيخ شيخنا من تلقن
نادًرا، إال داره يف يطبخ فال املعيشة؛ وضيق العيش خشونة من قلة يف وكان مجالسته،
معهم، ليأكل يْدعونه أو الطعام من الصحفة إليه ويرسلون يواسونه معارفه وبعض
والهدايا بالزكوات وغريهم الشوام تجار بعض فواصله ذكره واشتُهر الناس عرفه وملا

تاجه. وكرب باملالبس وتجمل حاله فراج والصالت،
الطلبة من أشخاًصا إليه وضم خلفاه، جملة من املرتجم كان الكردي الشيخ َ تُُويفِّ وملا
يف لهم ويعمل معه يذكرون عشا ليلة كل يف يأتون درسه، يف يحرضون الذين واملجاورين
والجمع السبح وليايل املوتى مياتم يف البيوت بعض إىل بهم ويذهب ثريًدا، األحيان بعض
العشا فياكلون املجلس، ختم عند األعشار يقرا ومن ومولهون منشدون ومعهم املعتادة،
يا بقولهم: إنشادهم يف وينادون والتوله، واإلنشاد الذكر يف الليل من حصة ويسهرون
بعد الطعام وهو بالطاري إليهم يأتون ثم مدد، رشقاوي يا مدد حفني يا مدد بكري
بالعينية، املسماة كتامة بحارة دار له اشرتى ثم دراهم، أيًضا يعطونهم ثم املجلس، انقضا
النادر. يف إال البيوت إىل الذهاب وترك املياسري، من يعارشه من بعض تمنها يف وساعده
الجامع مشيخة بعده فتوىل العرويس، أحمد الشيخ مات حتى حالته عىل واستمر

املثل. بعظمها يرضب كان حتى وتعظيمها عمامته تكبري يف فزاد األزهر
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املرتجم، عىل االتفاق حصل ثم الصاوي مصطفى الشيخ ويف فيه تعارضت وكانت
لرضيح املجاورة الصالحية باملدرسة التدريس وظيفة يف يستمر الصاوي الشيخ وأن
الشيخ توالها وملا الجامع، مشيخة وظايف من وهي العرص، صالة بعد الشافعي اإلمام
يف يرى وكان الرضير، املصيلحي محمد الشيخ املذكورة الوظيفة عىل تعدى العرويس

للرش. حسًما فيه ينازعه فلم العرويس، من باملشيخة أحق أنه نفسه
يف درسه وحرض الصاوي فيها وأجلس العرويس، عنها تنزه املصيلحي مات فلما

تالمذته. خواص من لكونه ابتداه أول
الوظيفة، يف الصاوي بقا عىل اتفقوا املشيخة املرتجم وتوىل العرويس مات فلما
أخذ عىل وحرَّضوه له وسوسوا الرشقاوي عىل املجتمعني إن ثم أشهر، ذلك عىل ومىض
بن محمد الشيخ ذلك يف فكلم مطواًعا وكان بها، إال تتم ال مشيخته وأن الوظيفة
انضم ومن بجماعته وذهب بهما واغرت ذلك، عىل ووافقاه الدفرتدار بك وأيوب الجوهري

درًسا. بها وقرا كثريون وهم إليهم
بدوي كالشيخ رفقاه من واملكايد الرأي ذوي مع وتشاور ذلك الصاوي يحتمل فلم
بك إبراهيم كتخدا رضوان إىل مصطفى الشيخ وذهب أمرهم فبيتوا وأرضابه، الهيتمي
اهتم ذلك فعند له، عليه كان مبلغ يف فسامحه ومقارضة، ومعاملة صداقة به وله الكبري،
تاني يف اجتمعوا ثم وأفحمه، معه وتكلم الرشقاوي عند وحرض املذكور، كتخدا رضوان
اشهدوا الرشقاوي: فقال الجماعة، وباقي وعزوته الصاوي وحرض الرشقاوي ببيت يوم
فقال الصاوي، مصطفى الشيخ إىل عنها نزلت وأنا استحقاقي الوظيفة هذه أن جماعة يا
وبإنفاذه كثري، بكالم وباكته ذلك، يف اآلن لك جميلة وال فال، اآلن أما ارجع، الصاوي: له
الصاوي واستمرار الوظيفة من منعه عىل املجلس وانفض ذلك، وغري حوله من لرأي
مدة، فيها اإلقرا فواظب منازع غري من ذلك عند املرتجم إىل فعادت مات، أن إىل فيها
للمعاضدين فشكوه وسبهم، معهم فتشاجر فماطلوه بمعلومها الرضيح سدنة وطالب
ذلك إىل وضموا الباشا إىل وأنهوا عليه وتعصبوا وغريهم، الُفقها من املكايد أهل وهم لهم

املشيخة. من عزله عىل واتفقوا صدره، عليه أغروا حتى أشيا
فكان األشيا، من يش يف يتداخل وال منها يخرج وال داره يلزم أن عىل األمر انحط ثم
يف القراية إىل يعد لم ولكن وقابله فركب القايض، بشفاعة الباشا عنه عفا ثم أياًما ذلك

الشرباويني. محمد الشيخ وهو الُفقها بعض فيها استناب بل الوظيفة،
ديوانًا ورتبوا وألف، ومايتني عرشة تالت سنة يف مرص إىل الفرنساوية حرضت وملا
يتحصل بما أيامهم يف وانتفع الديوان، ريس املرتجم جعلوا املسلمني بني األحكام إلجرا
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وجعاالت املرصية األجناد لبعض وشفاعات وقضايا ذلك عن له املرتب املعلوم من إليه
وهلكوا. الفرنساوي حادثة يف أربابها خرجت وودايع تركات عىل واستيال ذلك، عىل

دار وهي األزهر بظاهر برية ابن دار واشرتى فيها طمعه وزاد الدنيا عليه واتسعت
أمره تدبر التي هي الزغفراني عيل الشيخ بنت وزوجته األقدمني، األمرا مساكن من واسعة
ولده أم وهي ومشورتها، أمرها عن إال يغدو وال يروح وال ويجمعه يأتيه ما كل وتحرز
الدنيا عليه كثرت فلما العيش، من قلة يف بها زواجه قبل وكانت اآلن، املوجود عيل سيدي
صورة. له شهر كل يف مبلًغا إيراده يغل بما والحوانيت والحمامات والعقار األمالك اشرتت
ومايتني عرشة سبع سنة خرسو باشا محمد أيام يف املذكور ابنه لزواج مهًما وعمل
إليه حرض وملا الهدايا، من كثري يش إليه فاجتمع الوقت وأعيان الباشا إليه ودعا وألف،
البقاشيش. خالف وذلك درهم، ألف تمانون عنها أكياس بأربعة ابنه عىل أنعم الباشا

الرشقاويني من باألزهر املجاورين طايفة أن املرصية األمرا أيام يف للمرتجم واتفق
فوقع معمر، برواق خزاين املرتجم لهم وعمل األزهر، بباب الطيربسية بمدرسة يقطنون
الشيخ لهم فتعصب الرواق، نقيب فرضبوا مشاجرة، بها املجاورين بعض وبني بينهم
وخزاينها الطيربسية من ومنعوهم الرشقاويني، عىل الرواق شيخ السجيني إبراهيم
عديلة إىل درسه يف عنده تحرض فقيهة عميا بامرأه فتوسط وطايفته املرتجم وقهروا
مكانًا له يبني بأن بالوايل املعروف بك إبراهيم زوجها فكلمت بك، إبراهيم ابنة هانم

ذلك. إىل فأجابه بطايفته ا خاصٍّ
قطعة إليه وأضاف ثمن، غري من الجوهرية ملدرسة املجاور الجامع أمام سكن وأخذ
بوسطها الذي والرخام والعامود األحجار إليه ونقل بهم، ا خاصٍّ رواًقا ذلك وأنشأ أخرى
السجيني إبراهيم الشيخ نظر تحت وهو الحسينية، خارج بيربس الظاهر امللك جامع من
من غالًال له واشرتى وخزاين قوايم به وعمل عليه، تعصبه نظري له نكاية ذلك ليكون
الجامع خباز يستلمها دفرته يف وأدخلها الجامع، أخباز إىل وأضافها الشون جرايات
اختارهم الذين األنفار عىل ووزعها يوم، كل يف الرواق ذلك ألهل قرصة خبز ويرصفها

بالده. أهل من
النارصية طغاي خوند أنشأتها خانكاه الربقية باب بخارج أن للمرتجم اتفق ومما
عليها الناظر وكان بالبستان، اآلن املعروفة الجبانة وهدة إىل السالك يمنة عىل بالصحرا
املرتجم. نظرها يف تقرر مات فلما الشاهيني، ابن له يقال املحكمة شهود من شخص

فوق القالع أرايضمرصوأحدثوا الفرنساوية ولج فلما إيرادها، جهات عىل واستوىل
الحوايط وبعض الخانكاه هذه منارة هدموا املدينة، حوايل املستعلية واألماكن التلول
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التخرب، يف وضعها عىل بقيت مرص أرض عن ارتحلوا فلما ذلك، عىل وتركوها الشمالية
الخانكاه إىل منها املاء ويجري بمزلقان، إليها يصعد علوة يف بابها تجاه ساقيتها وكانت
الدواب، حوضلسقي الساقية وتحت املارون، تحتها من يمر قنطرة وبه مبني حايط عىل

الساقية. يف الثور دوران وشاهدنا ذلك أدركنا وقد
وعقد مدفنًا، بها لنفسه وعمل زاوية مكانها وبنى الساقية تلك أبطل املرتجم إن ثم
فضة، عساكر أركانه وعىل مربع، عاٍل تابوت بداخلها مقصورة تحتها وجعل قبة عليه
وذهبت وكالر، ومطبخ ومساكن أروقة عىل يحتوي لها مالصًقا قًرصا بجانبها وبنى
الساقية تلك ونُسيت بالدلو، منها يملون خرزة وعليه بريًا وجعلها ذلك ضمن يف الساقية
خططه يف املقريزي العالمة الخانكاه هذه ذكر وقد تكن، لم وكأنها معاملها وانطمست
الخانكاه هذه أنوك أم خانكاه فقال: للمناسبة، نصه ما بإيراد بأس ال الخوانك، ذكر عند
الساقي، طاشتمر األمري تربة تجاه طغاي الخاتون أنشأتها بالصحرا، الربقية باب خارج
وقررت الكثرية، األوقاف عليها ووقفت وقرا، صوفية بها وجعلت املباني أجل من فجات
الكربى الخوندة طغاي بقوله: ترجمها ثم بها، يقوم مرتبًا جواريها من جارية لكل
إماه جملة من كانت أنوك، األمري ابنه وأم قالوون بن محمد النارص امللك السلطان زوج
باهرة الحسن بديعة وكانت الواحد، عبد آقبغا األمري أخت إنها ويقال وتزوجها، فأعتقها
مالذ يف وتنعمت بمرص، الرتك ملوك نسا من غريها يَره لم ما السعادة من الجمال،
بعد خوندة وصارت سواها، امرأة محبة عىل السلطان يدم ولم ملثلها، سواها وصل ما
الكبري، الدين كريم القايض بها وحج تنكز، األمري ابنة من حتى نساه أكرب توكاي ابنة
األبقار لها وأخذ الِجمال، ظهور عىل طني محاير يف البقول لها وحمل بأمرها واحتفل
الجبن لها يقيل وكان والجبن، الطري اللبن ألجل الطريق طول معها فسارت الحالبة
بطريق يوم كل يف واللبن والجبن البقل مداومة إىل وصل بمن وناهيك والعشا، الغدا يف

ذلك؟! بعد يكون عساه فما الحج
النزول، عند يرتجلون األمرا من وعدة مجلس وأمري الدين كريم القايض وكان
بها حج ثم بالسلطان، يفعلون كما لها األرض ويقبلون محفتها يدي بني ويسريون

وسبعماية. وتالتني تسع سنة يف بشتاك األمري
طغاي لخوند يكون أن بد ال للسلطان تقدمة دمشق من جهز إذا تنكز األمري وكان
ماتت أن إىل بعده من عظمتها استمرت النارص امللك السلطان مات فلما وافر، جزء منها
خصيٍّا وتمانني جارية ألف عن الوبا أيام وسبعماية وأربعني تسع سنة شوال شهر يف
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ساير جهزت واملعروف، والصدقات الخري كثرية طاهرة عفيفة وكانت ا، جدٍّ كثرية وأموال
عىل ووقفت قراء، القرصين بني النارصية املدرسة بقبة ابنها قرب عىل وجعلت جواريها
من وهي الخانكاه بهذه وُدفنت الفقرا، عىل يفرق خبًزا جملته من وجعلت وقفا ذلك

كالمه. انتهى هذا. يومنا إىل األماكن أعمر
روحانية بها فوجدت املايض، القرن أواخر يف الخانكاه هذه دخلت إني الحقري: يقول
والوقاد املؤذن مثل: الوظايف، أصحاب وفيهم بها قاطنون وسكان مساكن وبها لطيفة،
وعند األبيض، الرخام مكن تركيبة قربها وعىل الواقفة مدفن إىل ودخلت واملال، والكناس
الواقفة اسم وعليها مذهبة وهي جليل، بخط كريس عىل كبرية رشيفة ختمة راسها
ارتكبه الذي هذا بدل الخانكاه هذه عمر املرتجم الشيخ أن فلو — تعاىل هللا رحمها —

التوفيق. وباهلل مماته، وبعد حياته يف حسن وذكر منقبة بذلك له لكان تخريبها من
أهل من واملتأخرين املتقدمني الشافعية الفقها تراجم يف جمعها طبقات وللمرتجم
السبكي طبقات من املتقدمني تراجم نقل عرش، الثاني القرن أهل من قبلهم ومن عرصه
آخر ذلك أن وأظن الواحد، بالحرف هذا تاريخنا من فنقلهم املتأخرون وأما واإلسنوي،
يوسف الوزير قدوم عند كراريس أربعة نحو يف مختًرصا قبله تاريًخا وعمل تأليفاته،
آخره يف وذكر مرص ملوك فيه عدد إليه وأهداه منها، الفرنساوية وخروج مرص إىل باشا
فيه وغلط الربود غاية يف وهو ورقتني، نحو يف العتمانية ودخول الفرنسيس خروج
قالوون بن محمد النارص بن حسني األمري ابن شعبان األرشف ذكر أنه منها غلطات،

ذلك. ونحو حسن، السلطان ابن فجعله
السنة، من شوال شهر ثاني الخميس يوم يف ومات تعلل حتى املرتجم يزل ولم
عىل ووضعوا ذُكر، كما لنفسه بناه الذي بمدفنه وُدفن كثري، جمع يف باألزهر عليه وُصيل
وعمموها بكثري، حياته يف يلبسها كان التي طبيزيته من أكرب كبرية عمامة املذكور تابوته
وبيده مقصورته باب عند شخص ووقف أحمر، كشمريي بشال وعصبوها أخرض بشال

دراهم. منهم ويأخذ لزيارته الناس يدعو مقرعة
العفيفي، مولد أيام يف وعيًدا مولًدا له ابتدعوا بهم يلوذ ومن وابنها زوجته إن ثم
الناس عىل املدينة بأسواق الرشطة تابع به ونادى الباشا من فرمانًا بذلك وكتبوا
املظاهر وأصحاب لألعيان ورسايل أوراًقا وكتبوا املولد، لذلك والحضور باالجتماع
أنواع بها أسمطة ومدوا وفراشني، طباخني وأحرضوا ذبايح وذبحوا بالحضور، وغريهم
وأرباب واألعيان واملشايخ الفقها حرضمن ملن والخشافات واملحمرات والحالوات األطعمة
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ورشاريب وبيارق قناديل بها علقوا صواري القبة تلك قبالة ونصبوا والبدع، األشاير
الريح. يلوحها وصفرا حمرا

واملخلالت الحلوى وبياعي قهاوي وعملوا الناس غوغا من ذلك حول واجتمع
بها وأوقدوا األموات قبور من البقعة بتلك ما ودهسوا املقيل، والفول اململح والرتمس
األوباش ضجة وأما والغايط، البول من يلحقهم ما مع القاذورات عليها وصبوا النريان
كنا ما به شاهدنا فقد وضجيجهم، وصياحهم بالبارود وفرقعتهم ورصاخهم واألوالد
الحقيقية العفاريت فإن منهم، أقبح فهم بهم، املثل ورضب الرتب عفاريت من نسمعه

هذه. مثل أفعاًال لهم نَر لم
األحد يوم يف املشايخ اجتمع أيام تالتة موته عىل ومىض املرتجم الشيخ مات وملا
فيمن ويستأذنونه املرتجم موت له وذكروا الباشا إىل ودخلوا القلعة إىل وطلعوا خامسه،
يكون شخًصا واختاروا رأيكم اعملوا الباشا: لهم فقال األزهر، عىل شيًخا يجعلونه
واختلفت بيوتهم إىل ونزلوا مجلسه من فقاموا ذلك، أقلده وأنا األغراض من خاليًا
الشيخ وأما الشنواني، محمد الشيخ ذكر والبعض املهدي، الشيخ اختار فالبعض آراهم؛
املذكور الشنواني والشيخ العرويس، الشيخ ابن وكذلك ذلك، من امتنع فإنه األمري محمد
العقادين، يف الذي الفاكهاني بجامع دروسه ويقرا باألزهر درس له وليس عنهم منعزل
ويغسل املسجد ويكنس ثيابه يغري الدروس من فراغه وعند الجامع، خدم وظايف وبيده
تغيب. ذكروه أنهم بلغه فلما املراحيض، يكنس حتى والفتايل، بالزيت ويعمرها القناديل
عىل ويتفقوا عنده املشايخ يجمع بأن أفندي بهجة وهو القايض أمر الباشا إن ثم
يف وذلك وجمعهم، القايض إليهم فأرسل املذكور، بالرشط عليه رأيهم يجتمع شخص
املجاورين من وكثري والفضايل القويسني مثل الشافعية ُفقها وحرض سابعه، التالت يوم
الحضور عن غايبًا أحد يكن لم فقالوا: أحد؟ بقي هل القايض: فسأل واملغاربة، والشوام
فقال: والهيتمي، العرويس فحرض إليهم فأرسلوا والشنواني، والهيتمي العرويس ابن إال
ويقول ورقة وبيده ورجع فغاب رسوًال فأرسلوا حضوره، من بد فال الشنواني؟ وأين
طلبوني إن وقال أهله، عند الورقة هذه وترك داره عن غايبًا أيام تالتة له إنه الرسول:
الرحمن هللا بسم فيها: يقول جهاًرا، وقرأها القايض فأخذها الورقة، هذه أعطوهم
إننا اإلسالم: شيخ لحرضة وسلم، وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم،

قال. ما آخر إىل الهيتمي. بدوي للشيخ املشيخة عن نزلنا
وقال الشوام، طايفة وأكثرهم قومة قاموا القول ذلك الحارضون سمع فعندما
املدرسني: من كبارهم وقال لغريه، عنها ينزل إنه حتى مشيخة له يثبت لم هو بعضهم:
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ومن القايض: فقال اللغط يف وزادوا الطلبة، ويفيد العلوم يدرس من إال شيًخا يكون ال
وقروا وصافحوه وقاموا البقية قال وكذلك املهدي، الشيخ نرىض فقالوا: ترضونه؟ الذي
املهدي الشيخ وركب الجمع، وانفض حصل بما الباشا إىل إعالًما القايض وكتب الفاتحة
وأقبلت الرشبات ورشبوا املجاورين، وطوايف املشايخ وخلفه وحوله كبكبة يف بيته إىل
اليوم ومىض الجواب، يأِت فلم اليوم ذلك بقية اإلعالم جواب وانتظر للتهنية، الناس عليه

شغلهم. يدبرون واملدبرون التاني
وتمموا القديمة بمرص فيه متغيبًا كان الذي املكان من الشنواني الشيخ وأحرضوا
إىل ليعيدوه ليًال الشوام مشيخة عن املنفصل اليافاوي منصور السيد وأحرضوا شغلهم،
مجلس يف تطاولوا الذين ولطايفته له قمًعا املتويل قاسًما الشيخ ويمنعوا الشوام مشيخة
فقابلوا القلعة، إىل الصباح يف وركبوا الليل آخر املشايخ بقية وجمعوا بالكالم، القايض
وكذلك األزهر، عىل شيًخا وجعله سمور فروة الشنواني محمد الشيخ عىل فخلع الباشا
نزلوا ثم السابق، يف كان كما الشوام رواق عىل شيًخا ليكون اليافاوي منصور السيد عىل
وأمامه الكبرية املجوزة راسه وعىل املوكب، بهيئة الينكجرية أغات وصحبتهم وركبوا
خوشقدم، حارة دخلوا حتى سايرين زالوا وما روسهم، عىل والريش بالرباقيع املالزمون
الجمع، ذلك تسع ال وضيقة صغرية الشنواني الشيخ دار ألن الزليجي؛ ابن بدار فنزلوا
وأرسل االحتياجات، بجميع له وقام املحروقي، محمد السيد املنزل ذلك يف أنزله والذي
والقهوة والسكر والعسل والسمن والحطب واألرز واألغنام والفراشني الطباخني الليل من

إليه. أفواًجا وأتوا عليه الناس وازدحمت الورد، وما والبخور والرشبات
وحصل معه ومن املهدي الشيخ إىل الخرب ووصل عرشه، رابع التالت يوم ذلك وكان
وصىل األزهر إىل الجديد الشيخ حرض الجمعة يوم كان وملا مشيخته، وبطلت كسوف لهم
عظيم ازدحام وحصل الرشقاوي، للشيخ الختم وعملوا املشايخ باقي وحرض الجمعة،
إليه، يلتفتون وال بينهم دهره طول يكن لم وكأنه الجديد، الشيخ عىل للتفرج وخصوًصا
العدوي هللا عبد الشيخ نظم من امُلتََوىفَّ بها يرثي قصيدة املنشد أنشد الختم فراغ وبعد

الجمع. وانفض بالقايض املعروف
محمد الشيخ املعتقد الخلف ونتيجة الصالحني، السلف بقية املكرم األستاذ ومات
ابن املكارم بأبي املكنى أفندي محمد الشيخ ابن جالل محمد الشيخ ابن السعود أبا املكنى
القطب السيد ابن الرتجمة، صاحب الرسور بأبي املكنى محمد السيد ابن املنعم عبد السيد
يف سجادتهم خالفة توىل األم، جهة من العمري الصديقي البكري الرسور بأبي امللقب
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الخالفة تكن ولم البكري، خليل السيد عمه ابن عزل عندما وألف ومايتني عرشة سبع سنة
املذكور. خليل السيد وآخرهم املنعم عبد بن أحمد الشيخ أوالد يف كانت بل فرعهم، يف

يف سعى خرسو باشا محمد واليتها يف واستقر مرص إىل العتمانية حرضت فلما
الفرنسيس يف تداخله ومنها بالقبايح، ورموه فيه إليه وأنهوا له، الكارهون خليل السيد
بذلك يكتفوا ولم مكرم، عمر للسيد وُردت األرشاف نقابة من وعزلوه بهم، وامتزاجه
قالوا: خالفه؟ أوالدهم يف موجود وهل الباشا: فقال البكرية، لخالفة يصلح ال أنه وذكروا
الباشا: فقال املال، من وفقري السن يف طعن قد وأنه ذكروه فيمن املرتجم وذكروا نعم،
وألبسوه فأحرضوه مركوبهم، كعادة وعباءة بفرسورسج له وأمر النسب، ينفي ال الفقر
له يأخذ وأن أكياس، بخمسة عليه وأنعم سمور، فروة الباشا عليه وخلع والفرجية التاج

الحلوان. من ويعفى اإلقطاعات بعض يف فايًظا
حسنًا سريًا وسار حينئٍذ، من ذكره واشتُهر أمره وراج الخرق باب جهة بدار وسكن
الطرايق حلفا لديه ويتحاكم الحال، بحسب نظامهم نسق عىل جاريًا بالكمال مقرونًا
فيفصل والقادرية، والربهامية والرفاعية كاألحمدية البدعية األشاير وأصحاب الصورية
الحق، عبد بدرب باألزبكية دار إىل األول ربيع شهر أوايل يف وينتقل العادية، قوانينهم
بزاوية رجب شهر يف املعراج مولد وكذلك العادة، عىل النبوي املولد وليمة هناك فيعمل
إىل النفس انكسار مع وطريقته حالته عىل يزل ولم العدوي، باب خارج الدشطوطي
املشايخ وباقي الشنواني الشيخ طلب ذلك فعند الفراش، والزم وتعلل قواه ضعفت أن
بالخالفة عهد وأنه وزيادة، التسعني بلغ ألنه املوت؛ مرض به هو الذي مرضه أن وعرَّفهم
من معه يركبوا بأن منهم والتمس رشيد، بالغ ألنه محمد؛ السيد لولده سجادتهم عىل
إىل صحبته الغد من وركبوا ذلك، إىل فأجابوه الباشا به ويقابلوا القلعة إىل ويطلعوا الغد
َ وتُُويفِّ الحق. عبد بدرب باألزبكية داره إىل ونزل سمور، فروة الباشا عليه فخلع القلعة
وذهبوا عليه فصلوا األزهر إىل بجنازته وحرضوا السنة، من شوال شهر أواخر يف املرتجم

تعاىل. هللا رحمه — أسالفهم بمشهد وُدفن القرافة إىل به
الودنيل أفندي محمد جنسه، أبنا يف النادرة نفسه، يف املهذب املكرم األجل ومات

عرج. به كان ألنه األعرج؛ أي بطبل أيًضا ويعرف املهمات، بناظر عرف الذي
كشوفية خرسو باشا محمد وواله باشا، يوسف الوزير قدوم أيام يف مرص إىل وقدم
الدولة، مهمات عىل ناظًرا فجعله باشا عيل محمد والية يف مرص إىل رجع ثم أسيوط،
بعمل فتقيد األحمر، الدرب بناحية كلبة أبي بعطفة ميسو أفندي سليمان ببيت وسكن
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الدايل ابن بيت فاشرتى الدار عليه فضاقت الحروب، ولوازم والريقات والرسوج الخيام
حولها وما هي متخربة عظيمة واسعة دار وهي عمرشاه، قنطرة من بالقرب باللبودية
األشغال أرباب ورشات بها ورتب بها وسكن فعمرها والحوانيت، والرباع الدور من
والعربات، واملكاحل والقنابر والجلل املدافع كسبك بالدولة املتعلقة واملهمات والصنايع
والرماة. والعربجية الطبجية العساكر طوايف ومصاريف والرسوج الخيام من ذلك وغري
إلقرا ومكتبًا بجواره الذي واملسجد والحونيت الرباع من الدار تلك حول ما وعمر
الطهطاوي أحمد السيد فيه وقرر العرص بعد املذكور املسجد يف تدريًسا ورتب األطفال،
الروزنامة، من لهم تُرصف عثماني ألف لهم ورتب الطلبة، من عرشة ومعه الحنفي
منها يذبح وكباًشا جواميس األضحى عيد يف ويشرتي ذلك، خالف وكسوتهم ولألطفال
بيوتهم إىل األضحية عيد يف كباش عدة أصحابه إىل ويرسل واملوظفني، الفقرا عىل ويفرق
قصاع عدة رمضان ليايل من ليلة كل يف ويرسل مقاديرهم، قدر عىل والكبشني الكبش

األزهر. بالجامع الفقرا إىل واللحم بالثريد مملوة
القلعة، إىل النيل من املاء تنقل التي والسواقي املجراة تعمري قصد الباشا أن واتفق
املعمارجية فأحرضوا سنني، مدة عملها وبطل وتالشت وتخربت تهدمت قد وكانت
ذلك فعرض عمارتها، يف تنفق كيس خمسماية تحتاج أنها وأخربوه أمرها عليه فهولوا
كيًسا، بتمانني بل قال: تقول؟ كيف قال: كيس، بماية أعمرها أنا له: فقال املرتجم عىل
رجال إليه وأهدى اآلن، عليه هي ما عىل أتمها حتى عمارتها يف رشع ثم بذلك، والتزم
القلعة إىل املاء فيها وجرى وأدارها سواقيها أيًضا فعمر له معونة أثوار عدة دولتهم
قاسوا وكانوا األخطاط، تلك يف وكثر املاء ورخص الجهات تلك أهل بها وانتفع ونواحيها،

سنني. عدة املاء عدم من شدة
من يأخذون كانوا املدينة وأبواب باملراكز املقيدين القلقات أن مناقبه من ُعدَّ ومما
أحمال أو أشيا ومعهم وغريهم الفالحني من واملسافرين والخارجني والداخلني الواردين
أو معها فقرية امرأه ولو يش، كل عىل دراهم رسجينًا أو تبنًا أو برسيًما أو حطبًا ولو
وال فيحجزونها بتمنه، وتقتات الشارع يف تبيعه البهايم رجيع من مقطف راسها عىل
عىل ويأخذون اليش، ذلك من أيًضا يأخذون ثم فضة نصف لهم تدفع حتى تمر يدعونها
أو بوالق ساحل من شخص اشرتى وإذا فضة، نصف جمل أو بغل أو حمار حمل كل
الليمون، قنطرة عند املتقيدون منه أخذ لعياله، حطب حملة أو غلة أردب القديمة مرص
منها يدخل التي الطرق ساير وهكذا الحديد، بالباب الكاينون استقبله منهم خلص فإذا
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العدوي وباب الشعرية وباب الفتوح وباب النرص باب مثل: ويخرجون، املدينة إىل املارة
ذلك بإبطال املرتجم فسعى القديمة، مرص وطرق والربقية القرافة وباب األزبكية وطرق
عاليف لهم املتقيدون وهوال الفقرا، وخصوًصا الناس ترضر وعرفه الباشا مع وتكلم
وكتب األمر، هذا إبطال يف له فرخص زايد، قدر وهذا كغريهم الباشا من يقبضونها
مركز بكل وقيد كافية، جملة الناس من يش أخذ عن املركوزين هوال بمنع بيورلدي له
من يش أخذ عن وامتنعوا فانكفوا الناس يف ذلك وأشاع ملراقبتهم، أتباعه من شخًصا
آخر يتقاسمونها العددية الفضة من مقادير ذلك من يجمعون وكانوا الناس، عامة
وأنواع والقثا والخيار والزبد كالجبن املحمولة األشيا من يأخذونه ما خالف وذلك النهار،

ذلك. وغري والخضارات واألحطاب والربسيم والفاكهة البطيخ
والكتخدا الباشا بخدمة املختصني األتراك والقواسة الجاويشية أن أيًضا مناقبه ومن
وينترشون مالبسهم، أحسن يلبسون جمعة يوم كل يف أنهم القبيحة عوايدهم من كان
منهم ويأخذون املناصب وأصحاب املظاهر وأرباب األعيان بيوت عىل ويطوفون باملدينة
إال مجلسه ويجلس ذكر من أحد يصطبح أن إال هو فما الجمعية، ويسمونها البقاشيش،
العيصاملفضضة، وبأيديهم قبالته فيقفون استيذان غري من عليه عابرون تالتة أو واثنان
إليه حرض وانرصفوا ذهبوا فإذا ومقامه، منصبه بحسب التالتة أو القرشني فيعطيهم
الواجبة، الالزمات من ذلك أن يرون بل رذالة، وال ثقًال ذلك يف يرون وال وهكذا، خالفهم
سبهلًال، تذهب اليوم ذلك يف أكثر أو أقل أو قرًشا الخمسون املقصودين أحد يكفي فال
صادفوه فإذا منزله، يف ويتغيب يتوارى أو اليوم ذلك حريمه يف ينقطع من منهم فكان
طالبوه أو برتكها عليه وامتنوا سامحوه فإما السابق، يف فاتهم فيما ذاكروه أخرى مرة

ذلك. من منعهم عىل الباشا مع املرتجم أيًضا فسعى يخشونه ممن يكن لم إن بها
تنبه حتى الرضبخانة، متحصل يف الزيادة باب فتح من أول أنه مساويه ومن

ذكره. تقدم ما بهم وأوقع الرضبخانة ألهل الوقت ذلك من الباشا
قيل: ما عىل والصمغ والحنا اللبان عىل املكس إحداث ومنها

م��ع��اي��ب��ه ت��ع��د أن ن��ب��ًال ال��م��رء ك��ف��ى ك��ل��ه��ا س��ج��اي��اه ت��رض��ى ال��ذي ذا وم��ن

وقال الرشيد سأله ملا سعد بن الليث قال كما الكدر يأتي العني راس فمن وبالجملة،
وخصبها وجدبها زراعتها أمر صالح أما له: فقال بلدكم؟ صالح ما الحرث، أبا يا له:
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ذلك ذكر صدقت. له: فقال الكدر، يأتي العني راس فمن أحكامها صالح وأما فبالنيل،
الليثية. الرتجمة يف الغيثية املرحمة يف حجر ابن الحافظ

وِفعله، الخري من قريبًا وكان الدولة، هذه يف رأينا َمن أحسن املرتجم فكان كل وعىل
واملمارسة الكتب ومطالعة االشتغال عىل مالزًما أوقاتها، يف الخمس الصلوات عىل مواظبًا

الفنون. دقايق يف
الجوخ صنع إنه حتى الصنايع، واستنباط الفنون ساير يف كثرية كتبًا واقتنى
قل وكان للتجمل، الناس ويلبسه اآلفاق إىل ويجلب اإلفرنج ببالد يعمل كان الذي امللون
من أشخاًصا وأحرض الوضع، غريبة ومناسج أنوال عدة فعمل ثمنه وغال بمرص وجوده
يتسلمه ثم والعرض، الطول يف لهم حددها مدات غزله بعد الصوف فنسجوا النساجني
وأيام أوقات يف بكيفيات ومطويٍّا منشوًرا والصابون بالِقىل وتلبيده لتخمريه أعدهم رجال
مزفت تخني خشب من أحواض يف مطويٍّا يضعونه ثم وإشارته، العمل يف لهم بمبارشته
تديرها األحواض تلك إىل املاء منها يصب ذلك، لخصوص صنعها ساقية من باملاء تمتيل
وهبوطها صعودها يف تتحرك األرز بمدقات شبيهة مدقات األحواض تلك وعىل األثوار،
بستان إىل يجري األحواض ماء من يفيض وما الساقية، بدوران يدور خاص ترس من
يخرجونه ثم هدًرا، املاء يذهب فال واملزارع األشجار من به ما فيسقي ذلك، حول زرعه
التخت له يقال كبري مكبس يف ويضعونه األصباغ، بأنواع ويصبغونه ويربدخونه ذلك بعد
عندهم. لغرابته ذلك عىل للتفرج يذهبون الناس فكان عمله، يتم ذلك وعند لذلك، صنعه
وأفسد املدقات تغيري يف بإشارات عليه وأشار فرنساوي شخص إليه حرض ثم

ذلك. وبطل ثانيًا إعادتها عن فتكاسل املهمات بكثرة هو واشتغل العمل،
وبني لنفسه، ويحسب يكتب بل كاتب، له ليس ومصاريفه أشغاله كثرة مع وكان

يش. عن يش يشغله وال مخصوص دفرت يش لكل دفاتر عدة يديه
لنظر مضافة مناصب عدة فيه واجتمعت حاشيته، وكثرت دايرته اتسعت وملا
بك كتخدا فكان ذلك، وغري الجلود ومدابغ الفضة وقاعة البارود معمل مثل: املهمات،
فكان الكتخداية، يف طمحت نفسه إن قيل: حتى بينهما ألمور الباطن يف عليه يحقد
ويدخل ويرادده ويضاحكه الباشا مع ويهزل ويدافع، ويرافع والقضايا األمور يف يتصدر

استيذان. غري من عليه
نظره، تحت التي األشغال معدن ويعمل الدسايس فيه يلقي الكتخدا يزل فلم
صالح وقلدها املهمات جميع نظارة من نزعه حتى ذلك من يتوفر بما الباشا ويعرف

الرزاز. كتخدا
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من يوم عرصية يف الحسيني املشهد لزيارة حرض الكتخدا أن عليه نقمه ومما
كبار قصاع عدة طريقه يف فصادف الغروب، قبيل داره إىل متوجًها ركب ثم رمضان،
ليايل من ليلة كل يف يرسلها املرتجم أن فعرفوه عنها فسأل الرجال، تحملها مغطاة
أنه الباشا وعرَّف ذلك من فامتعض واللحم، الثريد وبها األزهر الجامع فقرا إىل رمضان

ذلك. ونحو بأموالك إليهم ويتوادد الناس، يؤلف
ونظامه تغري، عليه يظهر ولم يتضعضع ولم السنتني، نحو بطاًال املرتجم واستمر
الكتب بمطالعة اشتغل املدة تلك ويف جاٍر، وراتبه مبذول وطعامه حاله عىل ومطبخه
وعمل ذلك، يف مهر حتى التقويم وصناعة الحسابيات وعانى واملدارسة، واملمارسة
واألهلة التواريخ وتداخل السيارة، الكواكب تقويم من عليه يشتمل وما السنوي الدستور
الصنايع أيًضا بيده ويصنع والنصبات، التحاويل وطوالع واالستقباالت واالجتماعات
الكتبة فيها ويضع والروم، واإلفرنج الهند بالد من تأتي التي الظروف مثل الفايقة
املتالصق، املقوم والقرطاس الرقيق الخشب من أوًال فيصنعها وأقالمهم محابرهم
ويضعها املحلول، بالسندروس النقوشات عىل ويعيد الليق، بأنواع وينقشها ويصبغها
بحرارة دهانها وجفاف والقبورات األشيا تلك لخلوص صنعه الزجاج من صندوق يف
والظرافة الحسن غاية يف تكون تمامها وعند والغبار، الهوا عن بالزجاج املحجوب الشمس
الصناعة. املتقنني اإلفرنج أو الهند صناعة من بأنها يراها من يشك ال بحيث والبهجة،
يف اجتهد املعارف، أو البضايع لصناعة معرفة ذي بشخص سمع كلما وكان
ألشخاص أماكن بمنزله وأعد الرغايب، ببذل ولو كان، وجه بأي عنه وتلقيها تحصيلها
ثمار يجتني حتى والكساوي النفقات عليهم ويُجري فيها ينزلهم املعارف، أرباب من
مساكنهم التي القرا من جماعة جمعة ليلة كل يف عنده ويجتمع وصنايعهم، معارفهم

دراهم. فيهم يفرق ثم الليل من حصة معهم هللا فيذكر داره، من قريبة
غايب أيامه وأكثر بمرص، اإلقامة قليل والباشا األحوال وفتور اإلهمال به طال وملا
الباشا فاستأذن بالده، إىل ويذهب الرومية الديار إىل مرص من الرحلة بباله فحسن عنها
إىل الكتخدا فأرسل السفر، أسباب يف وأخذ له فأذن قبيل، ناحية إىل متوجه وهو وداعه عند
عىل السفر عن ق فتعوَّ ملطبخه، خروًجا له ويرتب بمنعه فأرسل كالًما إليه ودس الباشا
تجاه دار يف فأنزلهم وزوجها، وابنته والدته إليه حرضت السنة أوايل ويف خاطره، غري
يمينًا حلف املذكور صهره أن فاتفق النفقة، من إليه يحتاجون ما عليهم وأجرى داره،
يف فكلمه بك، كتخدا إىل فشكاه وطرده، ابنته وبني بينه ففرق فيه، وحنث التالت بالطالق
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الكتخدا عىل يرتدد صهره واستمر ألجلك املحرم أحلل أن يجوز ال وقال: يقبل، فلم شأنه
وكراهة، غيًظا يزيده ما حقه يف عنه له ويذكر النميمة، من حقه يف يلقيه ما ويلقي
وذكر مخدومك، وعىل عليك ويدعون يقرون جمعة ليلة كل يف أناًسا يجمع إنه له: ويقول
وليجتمع إسالمبول إىل السفر قصده وإنما بلده إىل السفر قصده إن لكم: يقول أنه له
بدار أكون عندما ويقول: الدونانمة، ورياسة باشا قبودان توىل لكونه األول مخدومه عىل
له وذكر أمرهم، عليهم وأنقض وأفاعيلهم، هوال بحقيقة وأخربهم وأفعل أفعل السلطنة
مدة بعد نكبة له يحصل الباشا أن يعانيها التي النجوم أحكام من استخرج أنه أيًضا
ذلك. ونحو ذلك، وقع قبل مرص من الخروج فرييد الفتن من يحصل ما ويحصل قريبة،
الباشا من إذنًا له يأخذ أن يف بالكتخدا املرتجم توسل سفرته من الباشا رجع فلما
أوغر حتى ألقاه ما إليه وألقى ذلك، يف الباشا ففاوض رسيرته يعلم ال وهو بالسفر،
إن وقال: مفارقتك، به يسهل فلم الباشا استأذنت إني بقوله: عليه رد ثم منه، صدره
فضة، نصف ألف أربعون عنها كيسني شهر كل يف له فأطلق املعيشة يف ضيق عن كان
فقال: أكياس، خمسة يل فيطلق كان فإن املقدار، هذا يكفيني ال أنا قال: ذلك له قال فلما
صدر يف حشده ما ليحقق الكتخدا من مخادعة ذلك وكل لك، ذكرته مما بأزيد يرَض لم

مخدومه.
مرص، من خروجه بعد القتل له وأضمر له أذن حتى اإلذن طلب يف يرتدد زال وما
عن زاد وما السباع، قناطر خارج والبستان حولها، استجده وما داره باع ذلك فعند

رشيد. إىل وسافر لوازمه وقىض وجواري عبيًدا واشرتى واألمتعة، األشيا من حاجته
مرسوًما إسكندرية حاكم بك خليل إىل كتبوا تالتة أو يومان نزوله مىضمن فعندما
القتل؟ به أستوجب ذنب أي وقال: يصدقه، فلم رشيد بثغر وهو ذلك خرب فبلغه بقتله،
وقبلت وودعته بإذنه سافرت وأنا بمرص؟ عنده وأنا مني يمنعه الذي ما قتيل أراد ولو

كعادته. معي مبشوش وهو خاطره وأخذت وطرفه، يديه
الريح اعتدال ينتظرون وهم أيام ومىض بالسفينة واستقر بإسكندرية حصل فلما
ليتغدى يدعوه وقته يف فأرسل بك، خليل إىل املرسوم وصل باإلقالع، الحاكم من واإلذن
علوة، فوق منه بُعد عىل انتظاره يف واقف وهو بك خليل إىل ونظر التني، راس يف معه
عند فتحقق به، وأحاطوا العسكر من جماعة إليه فوصل السفينة، من وخرج فأجاب
أتوضأ حتى أمهلوني فقال: يَره فلم بك خليل إىل ونظر برشيد، وهو بلغه كان ما ذلك
بالرصاص عليه فرضبوا البحر، يف بنفسه وألقى الروح حالوة من وقام ركعتني، وأصيل
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أرسل الباشا ألن الكتب؛ من فيها ما وأخذوا صناديقه وأخرجوا قتله وتمموا وأخرجوه
له وأذن منه، جانبًا لولده فأعطى بك، خليل والدراهم املال من معه ما وأخذ يطلبها،
خوجا ويل عند وأودعت الباشا، رساية إىل الكتب ووصلت أمره وانقىض، عياله مع بالسفر
من صفر شهر أواخر يف قتلته وكانت أهلها، غري عىل عدة منها وفرق منها الكثري وتبدد

أعلم. وهللا السنة،
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(١٢٢٨ (سنة االتنني بيوم املحرم استهل

ابن أفندي أحمد عىل قبض الباشا ابن بك إبراهيم بأن القبلية الجهة من الخرب وصل فيه
أمني ابن أفندي قاسم ورضب وشنقه، اإلحباسية الرزق دفاتر بيده الذي أفندي حافظ
ويعرفاه األمور معه ليبارشا معه يصحبهما والده وكان قوية، َعْلَقًة الشهر كاتب الدين
الباشا له ورتب والنديم، والصاحب الوزير مثل به خصيًصا أفندي قاسم وكان األحوال،
كشف يف املناصحة عليه ورشط والكساوي، الخروج خالف كيًسا تمانني سنة كل يف
إىل وأرسل األشيا بعض كشف يف قرص فكأنه األموال، تحصيل فيه يكون وما املستورات
فعله يف له فأذن مالذِّهما، يف منهمكان وأنهما األرزاق، وكاتب هو بخيانته يعلمه والده
عىل عقوبة بهما ذلك فعل إنما أنه وأظهر ألنفسهما، جمعاه كانا ما وأخذ ذكر، ما بهما

املعصية. ارتكابهما
حسني بني منافسة حصلت وفيه مرص إىل املذكور بك إبراهيم حرض عرشينه ويف
جاجرت باش أفندي مصطفى وهما كتَّابه، من شخصني وبني الروزنامجي أفندي
الباشا إىل أمرهما فرفعا أفندي، حسني عىل باطني بإغراء ذلك ولعل أفندي، وقيطاس
حوسب إذا وأنه الباشا، عن ويخفيها أفندي حسني يفعلها وأمور مصارف عن وعرفاه
بمبارشة أمرهما ذلك سمع فعندما األكياس، من ألوف عليه يطلع املاضية السنني عىل
ونزلوا تركيٍّا، مباًرشا صحبتهما وأخذا عنده من فخرجا متقدمة، سنوات أربع عن حسابه
ففتحوا الرسوجي، أفندي عثمان أخيه منزل إىل وتوجهوا العرص بعد غفلة حسني عىل

الدفرتدار. بك إبراهيم الباشا ابن بيت إىل بتمامها وأخذوها الدفاتر خزانة
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واستمروا املذكور، أفندي عثمان أخيه مع والحساب للمحاققة صبحها يف واجتمعوا
يف ويذهبون أفندي، حسني عىل الكيل وامليل املرافعة مع أيام عدة واملحاققة املناقشة يف
عليهما ويثني ذلك فيعجبه عليه ظهر الذي وبالقدر يفعلون بما الباشا يخربون ليلة كل
يف واملرافعة واملدافعة املمانعة يف ويزيدان أوداجهما فتنتفخ التدقيق، عىل ويحرضهما
يف الترصف مطلق كونه يف عادته عىل أنه ويظن جليته عىل أفندي وحسني الحساب،
ال إجماًال ليكون ومرصًفا إيراًدا بالدولة للقايم فيها سيل إذا ويبلغها املريية، األموال
التي الدفاتر يف مضبوًطا أو محرًرا واملرصف اإليراد وكان وَعْدًال، أمينًا لكونه تفصيًال
بالعرباني، أيًضا دفاترهم يف اليهود كتَّاب من إليهم انضم ومن الكتَّاب األفندية بأيدي

األخرى. عىل وضابطة شاهدة فرقة كل لتكون
بأي األموال تحصيل يف واستغول املرصية، الديار بمملكة الباشا هذا استقل فلما
الروزنامة، وكتبة األفندية أيدي تحت دفاتر يف وجعلها املكوس أقالم واستحدث وجه،
العنان مرخي والباشا وتحاويلها، ورصفها قبضها يف املريية األموال جملة من فصارت
ألحد العنان مرخي كذلك والروزنامجي والترصف، اإلذن يف له ومرخص للروزنامجي
دون من إليه املشار هو فكان ودرايته، لفطانته اليتيم بأحمد املعروف كتَّابه خواص
كبريًا كان ولو سبه وربما إطالعه، دون فعًال فعل من ويمقت عليهم ويتطاول الجميع،
يسأل وال فيهمله الديوان حضور عن وينقطع غيًظا فيمتيل فنه، يف منه منزلة أعىل أو
عىل فدبروا الجميع، مسد ا سادٍّ لكونه رأيه عن يخرج ال الذي الكبري واألفندي عنه،
كيًسا، تمانني يف وصادره الباشا، نكبه حتى به وأغروا له وحفروا املذكور أفندي أحمد

كيس. أربعماية يف أفندي حسني ومخدومه
ديوانهم إىل الباشا وضم املتأخر وتقدم الديوان حضور عن أفندي أحمد وانقطع
مريي ورقة وال تحويًال يكتب ال أنه بمعنى الذمة، كاتب وسموه أفندي، خليل طرفه من
عليه ويرسم املذكور أفندي خليل عليه يطلع حتى ديوانهم يف يسطر مما ذلك خالف وال
بمعلوماته، فيحيطه الباشا منه يستخرب قليل وكل أرسارهم، بجميع علمه فأحاط عالمته،
بك إبراهيم منزل تجاه أفندي خليل بيت إىل وانتقل ديوانهم تحول حتى يزل ولم
أفندي قيطاس وقريبه الشهر كاتب أفندي قاسم بالديوان وترأس باألزبكية، الباشا ابن
قاسم صحبته وأخذ بك إبراهيم سافر أشهر مدة وبعد جاجرت، باش أفندي ومصطفى

املتقدمة. الصورة عىل أفندي
فيما لهما يتعرضان وال رفيقيه جانب يراعيان أفندي محمد وولده والروزنامجي
أفندي لقاسم بك إبراهيم بنكبة الخرب وصل فلما عهدتهما، يف ويضمنانه له يتصدران
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ومانعهما حقهما، يف غيظه مكمون الروزنامجي ابن وأظهر معهما، قرصا ذلك فعند
ذكر. ما ففعال الباشا باب إىل الحال إنهاء عىل فاتفقا لهما، القول وخشن أيًضا

للعامة السايرة الجامكية رصف يف الباشا استأذن عندما أفندي حسني وكان
محمد والسيد الكتبة واألفندية العلم بمشايخ يتعلق ما رصف له فأذن والخاصة،
له فقال بذلك، فرمانًا له وكتب استحقاقهم، ربع عداهم وما بالكامل املحروقي
الحرمني وأهل الخاملني، العلم أهل كبعض املراعاة يستحق من بعضهم يف الروزنامجي:
مرتب هو ما إال منه يتعيشون إيراد لهم وليس بعيالهم، بمرص ومستوطنني املهاجرين
من عليهم ما سداد اعتادوا الذين امللتزمني بعض وكذلك سنة، كل يف العاليف من لهم
لرأيك، ذلك يف النظر له: فقال والغالل، والعاليف اإلتالفات من لهم بما وبعضه املريي،
بالنصف البعض يف يفعل وطفق ذلك فاعتمد جزئياته، ضبط يعرس اليش هذا فإن
األمر، حسب غري ال الربع لهم فيرصف واألرامل العامة وأما الثلثني، أو بالثلث والبعض
والتسويف الذهاب وتكرار السعي من الشدايد استحقاقهم ربع تحصيل يف ويقاسون
ترافعوا فلما العواجز من الكثري وفيهم املسافة، بُعد مع يش غري من األكثر يف والرجوع
الباشا: فقال بذلك، فعرفه الباشا إىل وطلع الربع، عىل زاد فيما املتصدر مانع الحساب يف
السابق الحال وأنكر فال، ذلك بدون كان وما وفرماني، بإذني كان ما إال له تخصموا ال

سنوات. أربع مدة يف كبري مبلغ عليه فتأخر فعله، فيما متربع هو وقال: له، منه
املمانعة يسعه فال أتباعه، من برسول العسكر لكبار حواالت عليه يحول كان وكذلك
فرجعوا عليها، معه هو التي الحالة عىل اتكاًال فرمان بدون عليه املحول القدر ويدفع
هذا عىل واحدة سنة حساب فتمموا أيًضا كبري مبلغ عليه وتأخر ذلك من كثري يف عليه
آالف خمسة سنوات األربع يف تبلغ وكسور كيس ومايتي كيس األلف نحو فبلغت النسق
وال شافًعا وال مغيثًا يجد ولم وسواسه وزاد أمره يف وتحري أفندي حسن فتقلق كيس،

دافًعا.
الحجاز، ببالد الغايب الخازندار بونابارته ابن لختان مهًما الباشا عمل أواخره ويف

عليها. للفرجة الناس اجتمع الصالة بعد الجمعة يوم يف زفة له وعملوا
فأمر بإسكندرية، منه املوت وواقع الطاعون بحصول اإلرجاف زاد أيًضا وفيه
بالبحرية الذي الكاشف إىل وأرسل وشربا، والربلس ودمياط رشيد بثغر كورنتيلة الباشا
وكذلك باألزهر، البخاري صحيح بقراءة أيًضا وأمر الرب، من املارين املسافرين بمنع
إال فاجتمعوا الوبا، رفع بنية ليلة كل يف واألحقاف امللك سورة والزوايا باملساجد يقرون

الحضور. عن وتكاسلوا ذلك تركوا ثم أيام، تالتة نحو باألزهر قليًال
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منها املنكسف وكان الصحوة، وقت الشمس كسفت عرشينه تاسع االتنني يوم ويف
قليًال إال الجو فأظلم الشتا، أيام الدلو برج يف الشمس وكانت الجرم، أرباع تالتة نحو

الشتا. فصل يف ألنهم مرتاكمة؛ غيوم أنها لظنهم الناس من كثري له ينتبه ولم

(١٢٢٨ (سنة األربع بيوم صفر شهر واستهل

يوم لعرص واستمرت باردة، عاصفة غريبة جنوبية ريح هبت النهار أخريات يف فيه
ورش وقتام مطبق غيم مع ورماًال أصفر غباًرا أثارت الجمعة يوم قوتها وكانت السبت،

األوقات. بعض يف قليل مطر
جدة عىل العساكر باستيال الحجازية البالد من بشاير وردت سابعه التالت يوم ويف
الصورة عىل ورجعوا املايض، العلم يف األتراك انهزمت ملا أنه وذلك حرب؛ غري من ومكة
من ومنهم السويس، طريق من حرض من وفيهم ومتفرقني، مشتتني عليها رجعوا التي
بالهزيمة استعجل من الباشا ونفى القصري، ناحية من حرض من ومنهم الرب، من أتى
مثل: منه، بالرياسة أحق أنه نفسه يف ويرى صولته ويخىش أمره غري من والرجوع
الظ أغا أحمد قتل ثم منهم، واسرتاح مرص من وأخرجهم وحجو وسليمان قوج صالح
أن الحويطات وشيخ معه واندرجوا استمالهم الذين العرب كربا وعرفه آخر، ترتيبًا جدد
مجهودون، وأنهم والصفرا حرب عرب وهم املوهبني، العرب من هو إنما لهم حصل الذي
لهم بذلتم فإن وبالدكم، دينكم عن قاتلوا لهم: ويقولون شيٍّا يعطونهم ال والوهابية
البالد، وملَّكوكم معكم وصاروا ورجعوا ارتدوا والعطا باإلنعام عليهم وأغدقتم األموال
وأشاع األمور ورتب الطلب واستأنف كان، وجه بأي األموال جمع يف الباشا فاجتهد

شعبان. شهر يف وذلك النرص، باب خارج العريض ونصب بنفسه، الخروج
بونابارته املقدمة يف السفر وقرر بالصيوان وجلس تقدم كما باملوكب وخرج
يصحبهما، ومن بك عابدين معه ورافق والكساوي األموال صناديق وأعطاه الخازندار،
والجيزة األزبكية إىل وتارة القلعة إىل تارة والرجوع، العريض إىل الخروج عىل وواظب
طرايق عىل واملصاف واالتنني الخميس يومي يف وامليدان الرماحة ويعمل شربا، وقرص

اإلفرنج. حرب
مطلوبًا كذلك والطلب منصوبًا العريض واستمر شعبان، أواخر يف بونابارته وسافر
العريض إىل الكثري ويخرج ودمياط، إسكندرية طريق عىل بالدها من واردة والعساكر
النهار، أخريات والرجوع أشغالهم لقضا الصباح يف املدينة إىل الدخول عىل ويستمرون

وغريهم. والحمارة للباعة أذاهم تعدي مع
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يخىش ممن أحد يبَق ولم رمضان، أواخر يف وقتله الظ أغا بأحمد الباشا غدر وملا
باشا دايل بك مصطفى شهر بنحو بعده وارتحل شوال، يف بك عابدين وسافر سطوته،
وهكذا الخمسماية، نحو ومعه أغا يحيى أيًضا سافر ثم العسكر، من وافرة عدة وصحبته

وكذلك. الرماحة وميدان هو كما والعريض أخرى، بعد طايفة ترحل قليل كل
إليهم وذهب واستمالتهم، العربان تأليف يف أخذوا الرب ينبع إىل بونابارته وصل وملا
وافقهم حتى به يزالوا ولم حرب، شيخ مع وتقابلوا معه ومن الحويطي شديد ابن
أكابر من حرض من عىل وكذلك الخلع، عليه وخلع فأكرمه بونابارته إىل به وحرضوا
من عليهم ففرق الكشمريي، والشاالت السمور والفراوي الكساوي فألبسهم العربان،
فرانسة ألف ماية حرب لشيخ وأعطى األموال، عليهم وصب سحاحري أربع ملء الكشمري
تمانية بمفرده حرب شيخ فخص فيهم وفرق عليهم فخلع املشايخ باقي وحرض عني،
خمسة شخص لكل شهر، كل يف لهم ترصف عاليف لهم رتب ثم فرانسة، ألف عرش
جنسهم من باملدينة متأمًرا كان والذي األرض، ملَّكوهم ذلك فعند عدس، وِغرارة فرانسة
وتدبريه مكة أمري غالب الرشيف بمخامرة ذلك وكل املدينة، لهم وسلم أيًضا، فاستمالوه

واملدينة. مكة وملَّكهم أمره غالب الرشيف أظهر ذلك تم فلما وإشارته،
رحيله وبعد الطايف، إىل ارتحل ثم وحج املوسم حرضيف الوهابي مسعود ابن وكان
سابعه التالت يوم يف بذلك البشاير وصلت وملا جزاه، وسيلقى فعله، غالب الرشيف فعل
خمسة فزينوا وبوالق، ومرص املدينة بزينة ذلك صبح يف ونودي كثرية، مدافع رضبوا

األحد. وآخرها األربع أولها أيام
وسهر والصقيع الربد شدة من األليم العذاب األيام هذه ليايل يف الناس وقاىس
وبني فيها جالس حانوت صاحب وكل الشتا، فصل قوة يف ذلك وكان الطويل، الليل
أو الصوف واألكسية بالعباية ملتف وهو بحرارتها ويصطيل يتدفا نار مجمرة يديه

اللحاف.
املحملة الِجمال وخرجت الخيام، ونصبت املذكور األربع ليلة من الباشا وخرج
يوم كل ويف والحرايق، الشنانك لعمل والبارود املاء وأزيار واألواني الفرش من باللوازم
فاصل، غري من املتواصلة الرصاص وبنادق باملدافع مهول عظيم وشنك مرماح يعمل
الرمي أيام من يوم أول ويف الظهر، قريب إىل الشمس طلوع من والطبول الرعود مثل
ونفذت السواس، من شخًصا أصابت كتفه يف برصاصة الباشا ابن بك إبراهيم أصيب
رجع. ثم العريض إىل عربة يف يومني بعد وخرج بسببها فتعلل باردة وهي إليه، منه
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الشنك خيام وقلعوا القلعة إىل وطلع الباشا ركب الزوال، وقت األحد يوم كان وملا
وكان التعاليق ونزول الزينة بقلع للناس وأذن العسكر، طوايف ودخلت الجمال وحملوا
فكأنما بالرفع اإلذن حصل فلما أيام، سبعة أنه وأشاعوا القناديل، عمروا قد الناس
األشغال وتعطيل والسهر، الربد من قاسوه ملا السجون من وخلصوا عقال من نشطوا
تعمري أو عياله قوت يملك ال من وفيهم به، لهم طاقة ال بما والتكليف الصنايع، وكساد
وأرسلها السلطنة دار إىل بالبشاير الباشا وكتب التكاليف، هذه ذلك مع فيكلف رساجه،

خواصه. عىل باملناصب وأنعم النواحي، جميع إىل وكذلك جاويش، أمني صحبة
وبإسكندرية بحري بناحية كثرية وثلوج أمطار بوقوع أخبار وردت الشهر هذا ويف
وبهايم أناس ذلك من ومات برد، وشدة والبحرية واملنوفية الغربية بحدود ورشيد
عىل يلقيه البحر موج فكان كثرية موتى أسماك املاء وجه عىل وطفَّ البدرية، والزروع

الشهر. أول يف هبَّت التي العواصف الرياح من السفن من كثري وغرق الشطوط،
عليه وخلع الروزنامجي أفندي حسني الباشا أحرض البشارة وصول يوم سابعه ويف
ملا أنهم وذلك كيس، وخمسماية ألفني عليه وقرر الروزنامة، يف منصبه عىل اإلبقا خلعة
من كيس خمسماية بطلب الباشا إليه أرسل املذكورة، الطريقة عىل الحساب يف رافعوه
محمود إىل ولده فأرسل مرحمة، ذا وال شافًعا له يجد ولم خناقه فضاق الحساب أصل
خالف ظاهره رجل وهو الباشا، وبني بينه واسطة وليكون فيه يستجري الدويدار بك
ناحية يف بك محمود وأجلسه به ورحب وجهه يف فبش الباشا إىل معه فذهب باطنه،
يتم لم الحساب إن يقول: إنه له: يقول إليه ورجع الباشا مع هو وتناجى املجلس، من
تكلمت وأنا وزيادة، كيس آالف خمسة أمس تاريخ أبيك عىل ظهر وإنه الحني، هذا إىل
فيكون والكسور املبلغ نصف يف واملسامحة الحساب باقي ترك يف عنده وتشفعت معه
العظيم القدر هذا لنا أين ومن فقال: بدفعها، تقومون كيس وخمسماية ألفني الباقي
هذا دون القدر كان إذا الناس يأمننا وال نتداين كنا حتى أيًضا املنصب من عزلنا وقد
سامح ما سوى القدر تضعيف يمكني لم له: يقول إليه وعاد الباشا إىل فرجع أيًضا؟
الخصم، وينكمد اإلبقا عليه ويتجدد والدك يطلع غد ويف عليكم فهو املنصب وأما فيه،
فزاد حصل، بما والده وأخرب دارهم إىل فنزل وتوجه يده وقبَّل ونهض السداد، هللا وعىل
داره إىل ونزل عليه فخلع الباشا إىل وطلع صبحها يف وركب التسليم، إال يسعه ولم كربه

لديه. يتحصل وما تعلقاته بيع يف ورشع بقهره،
وأتاه داره إىل ونزل أفندي مصطفى عىل الباشا خلع عرشه تالت االتنني يوم ويف

باملنصب. يهنوه الناس
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منها، املضايفي وهروب الطايف بتملُّكهم بشاير وردت عرشينه تالت األربع يوم ويف
ورشع أذان، وقت كل يف أيام تالتة وغريها القلعة من كثرية مدافع ورضبوا شنًكا فعملوا
يف تملُّكها وتاريخ إسالمبول، إىل ليسافر بالبشارة باشا إسماعيل ولده تشهيل يف الباشا

املحرم. عرشين سادس
بإبطال وأمروا بالقلعة، ديوانًا لذلك وعملوا املوازين تحرير ابتدعوا األيام هذه ويف
أو زايدة كانت فإن الصنجة فيزنون الصنج، من عندهم ما وإحضار الباعة موازين
كل عىل وأخذوا بختم ختموها الوزن محررة كانت وإن عندهم، وأبقوها أخذوها ناقصة
يكون الذي الرطل إىل واألوقية أوقية النصف وهي فضة، أنصاف تالتة صنجة ختم
رطل والنصف فضة، نصف ماية ثمنه ويدفع حديد من رطًال يعطوه محور غري وزنه

كثرية. أكياس منه ينجمع باب وهو وهكذا، خمسون،
ورمحوا فعصوا فرانسة، ألف سبعني غرامة الفوايد عرب من الباشا طلب أيًضا وفيه
فصادف عليهم الجيزة كاشف ورمح صادفوه، من املوايشوشلحوا وأخذوا الجيزة بإقليم

بهم. ورجع فأخذهم وأوالد نسا وصحبتهم لهم أمتعة محملة أباعر منهم
الطاعون بوقوع األخبار ووصلت قبيل، ناحية إىل الباشا ابن بك إبراهيم سافر وفيه

مرحمتهم. وعدم وعسفهم قساوتهم مع والعسكر الباشا خوف فاشتد بإسكندرية،

(١٢٢٨ الخميس(سنة بيوم األول ربيع شهر واستهل

منصب يف وجعلوه بك، الكتخدا عند الكتخدا وهو الربيل، حسني يسمى شخًصا قلدوا فيه
لجميع أرسل هذا توىل فلما به، بأس ال سهًال إنسانًا وكان أغا رجب وعزلوا املال بيت
أنثى أو ذَكر من مات من بكل يخربونه بأنهم عليهم وقيد والحارات، الخطط مشايخ
إىل فرمانات وأرسل األموات، حوانيت عىل وكذلك ذلك، غري أو ورثة أو أوالد ذا كان ولو

ذلك. بمعنى والبنادر األرياف بالد
قرره ما منه وطلب الروزنامجي، أفندي حسني الباشا طلب رابعه األحد يوم ويف
له: فقال كيس، خمسماية إال يوفِّ فلم مسكنه، ودار وأمالكه حصصه باع قد وكان عليه،
عندي يبَق لم فقال: املال؟ إىل محتاج وأنا التأخري هذا وما املطلوب؟ القدر توفِّ لم لك ما
كيس، خمسماية وفيت حتى الربويني من وتداينت وبيتي وأمالكي التزامي بعت وقد يش،
املدفون، املال أخرج بل ينفعك، وال عيلَّ يروج ال كالم هذا له: وقال يديك، بني أنا وها
محله، من فيخرجه فيذهب عنه، أخربك الذي وأما مدفون، مال عندي يكن لم فقال:
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فيه فرتجى ليرضبه، السيف وجرد وجهه عىل ولطمه لحيته عىل وقبض وسبه منه فحنق
بالعيص فرضبوه برضبه األتراك القواسة وأمر فبطحوه، به فأمر والحارضون الكتخدا
عليه أتوا حتى جبهته، وشج عيص عدة بيده هو رضبه أن بعد بأيديهم التي املفضضة
خدمه به وأحاط حماًرا وأركبوه عليه، مغيش وهو وحملوه فروته وألبسوه أقاموه ثم
يدعونه وال يالزمونه العسكر من جماعة معه وأرسل منزله، إىل أوصلوه حتى وأتباعه
الباشا بأمر الدويدار بك محمود أثره يف وركب أحد، منهم إليه يصل وال حريمه إىل يدخل

وسجنوه. القلعة إىل صحبته وأخذه املذكور أفندي عثمان أخيه ودار داره وعرب
التاني اليوم يف إليه ونزل واختفوا، الطلب وقت من تغيبوا فإنهم وأخواه ولده وأما
شيٍّا ل أحصِّ وكيف له: فقال وقتئٍذ، كيس تمانماية بغالق يطالبه الباب أغات أغا إبراهيم
أشغايل، ويقيض يعينني الذي وهو الرتسيم، يف عندكم عثمان وأخي ضعيف رجل وأنا
أغا إبراهيم عنده فأقام الدفاتر، من أخذتموه ما مع بأحوايل املختصة دفاتري وأخذتم

التحصيل. يف ليسعى أخاه له فأطلقوا ذلك، يف وكلمه الباشا إىل ركب ثم برهة
وأخذ الفيوم، بالد إىل السفر بقصد الجيزة بر إىل الباشا عدى عرشه حادي ويف
عىل ليكشف الصعيد إىل سفره أن وأشاع ونصارى، مسلمني مبارشين كتبة صحبته
الديار إىل إسماعيل ابنه وجه أن بعد عرشه تالت التالت ليلة يف وارتحل األرايضوروكها،

بالبشارة. الليلة تلك يف الرومية
ببشارة توجه قد وكان إسالمبول، من راجًعا أغا لطيف حرض عرشينه خامس ويف
وعند األعيان، ملالقاته خرج السلطنة دار قرب إىل وصل ملا أنه وأخربوا الحرمني، فتح
عدة وصحبته وأكابرهم، الدولة أعيان فيه مىش عظيًما موكبًا له عملوا البلدة إىل دخوله
والفضة، الذهب صفايح عىل وضعوها واملدينة، وجدة مكة مفاتيح أنها زعموا مفاتيح
والزمور الطبول وخلفهم والطيب، والعطر والفضة الذهب مجامر يف البخورات وأمامها
الدولة، أكابر وكذلك هدايا وأعطاه السلطان عليه وأنعم ومدافع، شنًكا لذلك وعملوا

باشا. لطيف له يقال وصار بطوخني الخنكار عليه وأنعم
أطواخ وعدة للباشا وأطوق خلع ومعه باشا، قهوجي بقدوم األخبار وردت وفيه
أمرا إىل وأرسل أخباره، وصلته عندما به الباشا فاحتفل تقليده، يختار ملن بواليات

منها. ثغر أي عىل وروده عند بمالقاته باالعتنا ودمياط بإسكندرية الثغور
بها فشا قد ألنه الطاعون؛ من فراًرا مرص إىل إسكندرية حاكم بك خليل حرض وفيه

وأتباعه. عسكره أكثر ومات
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(١٢٢٨ (سنة األحد بيوم الثاني ربيع شهر واستهل

إىل وصل ملا أنه وأخربوا الجيزة، إىل الفيوم من غفلة حني عىل الباشا حرض تامنه يف
والبغال، الهجن عىل خواصه بعض ومعه العْدو رسيعة بغلة ركب سويف بني ناحية
عرش سبعة منهم ومات له املرافقني أكثر وانقطع ساعات، أربع يف الفيوم إىل فوصل

هجينًا.
السيد لتنظيمه وتقيد املعتاد، الحسيني املشهد مولد عملوا عارشه التالت يوم ويف
أخلوه أن بعد للمشهد املجاور السادات ببيت وجلس عليه، النظارة توىل الذي املحروقي
الخوف به وزاد بها، بإقامته ونوَّه بالجيزة كورنتيلة بعمل الباشا أمر اليوم ذلك ويف له،
وبعض الفرنساوي الحكيم وهلك بمرص، منه القليل لحصول الطاعون من والوهم
الرشيعة وقايض الطاعون، تمنع وأنها الكورنتيلة صحة يعتقدون وهم أروام نصارى
الدنيا الحياة يف الباشا ولرغبة مذهبهم، عىل ويميش قولهم يحقق قايضالعسكر هو الذي
باملحكمة مات أنه اتفق إنه حتى لهم، يصدقون املوت من وخوفهم دايرته أهل وكذلك
وتبخريه فيه مات الذي املحل وغسل ثيابه بحرق فأمر أتباعه من شخص القايض عند

وبخروها. يمسها كان التي األواني غسل وكذلك بالبخورات،
والرش بالكنس األسواق وأصحاب الناس يأمرون أنهم الرشطة أصحاب وأمروا
بالسكاكني، خرقوها مكاتبات عليهم ورد وإذا الثياب، ونرش وقت كل يف والتنظيف

ورودها. قبل بالبخور ودخنوها
سكانها عىل بها ينادوا بأن اليوم ذلك يف أرسل الجيزة كورنتيلة عىل الباشا عزم وملا
وإال بالبلدة، فليمكث اإلقامة وأحب يوًما ستني عياله وقوت قوته يملك كان من بأن
فانزعج ساعات، أربع مهلة ولهم غريها، يف أراد حيث ويسكن ويذهب منها فليخرج
مزارع ولهم الحصاد وقت ذلك وكان أقام، من وأقام خرج من وخرج الجيزة سكان
وعياله لنفسه الشخص احتياجات يخفى وال القرى، أهل من مجاوريهم مع وأسباب
مطلًقا. املعادي ومنعوا واألبواب السور خروق سدوا حتى ذلك جميع فمنعوا وبهايمه،
ذلك يف فعدى الجمعة، يوم إىل الناس من بأحد يجتمع ال األزبكية ببيت الباشا وأقام
يف واألخرى الجيزة برب األوىل مركبني: وأوقف الجيزة قرص إىل وطلع الفجر، وقت اليوم
املرسل ناولها مراسلة إليه غايل املعلم أو الكتخدا أرسل فإذا القديمة، مرص برب مقابلتها
منه ويتناولها والكربيت، واللبان بالشيح الورقة تبخري بعد مزارق طرف يف بذلك للمقيد
له املنتظر تناولها الرب من قرب فإذا راجًعا، وعاد منهما بُعد عىل آخر بمزارق اآلخر
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إليه املشار لحرضة يوصلها ثم املذكور، بالبخور وبخرها الخل يف وغمسها بمزارق أيًضا
يعز ومن مماليكه وأرسل ذكر، كما ورجع الفيوم إىل وسافر أياًما فأقام أخرى، بكيفية

أسيوط. إىل املوت من عليه ويخاف عليه
التجار بندر شاه املحروقي محمد السيد بأن باألسواق نودي سابعه السبت يوم ويف
وله وقوانينهم قضاياهم يف واملتسببني الحرف وأهل التجار جميع عىل الحكم وله بمرص،

فيهم. والنهي األمر
ونصبوا دمياط، طريق عىل الرومية العساكر من كبرية عدة مرص إىل وصل وفيه
بنايني صنايع أرباب نفر الخمسماية نحو فيهم وحرض النرص باب خارج وطاًقا لهم

الخليفة. بخط بوكالة فأنزلوهم وخراطني، ونجارين
وركب الخلعة ولبس حسن، محمود الخواجا الحسبة تقلد تامنه األحد يوم ويف
منها الرطل عربه التي الزياتي األرطال إىل املوازين برد فرسم امليزان، وأماه املدينة وشق
أسعار من ونقص القديمة، العادة عىل والخرضوات األدهان جميع يف أوقية عرشة أربع

ذلك. يستمر لم ولكن بذلك، الناس ففرح وغريه، اللحم
والشمس مصحية، السما كانت والعرص الظهر بني عرشه حادي األربع يوم ويف
جنوبية، غريبة نكبا ورياح وقتام غيم به طلع والجو والسما إال هو فما صافية، مضية
وأمطرت ضوه ظهر وبرق األوىل، من أعظم التانية رعدتني وأرعدت الشمس ضو وأظلم
بشنس سابع ذلك وكان العرص، وقت السما وانجلت الريح سكن ثم متوسًطا مطًرا
واألحوال، الشون مغري الفعال امللك فسبحان الرومي، نيسان من يوم وآخر القبطي
من أزيد ومطر كثرية ورعود غيوم أيًضا الوقت ذلك مثل الجمعة يوم تاليه يف وحصل

األول. اليوم

(١٢٢٨ (سنة التاني جمادى شهر واستهل

قهوجي له يقال الدولة طرف من أغا دمياط طريق عىل النيل يف وصل عرشه تاني يف
من عدة بإحضاره وأمر بشربا، قرصه إىل وحرض بشأنه الباشا فاعتنى السلطان، باشا
عىل ونبه وقدات، وقناديل تعاليق النيل بساحل القرص أمام وعملوا الشنك وآالت املدافع
األغوات فخرج األحد يوم املذكور األغا ووصل وزينتهم، بمالبسهم باالجتماع الطوايف
طلعت فما ليًال، الخيالة العساكر وجميع القواويق البسون وهم والصقالبة والسفاشية
النرص، باب من ودخلوا موكب يف وانتظموا شربا، جهة بأرسهم اجتمعوا حتى الشمس
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واملحتسب والوايل األغا مثل: املناصب أرباب ويتلوهم وأكابرهم، الدالة طوايف وتقدمهم
ما أثره ويف الواصل، األغا موكب وبعده بك كتخدا موكب ثم املرصية، وجاقات وبواقي
عليها شلنجات وتالت وسيف مجوهران وخنجران بقج أربع وهي الخلع، من معه وصل

الرتكية. النوبة وخلفهم والتفكجية الخيالة العساكر ذلك وخلف مجوهرة، ريش
وقليل الخدم سوى مشاة الة َرجَّ فيهم وليس وربع ساعتني نحو مرورهم مدة فكان
خالف املنترش، كالجراد واألزقة باألسواق متفرقون فهم العسكر بقية وأما مشاة، عسكر
هو ما الواردة الخلع فمن وبحًرا، برٍّا املختلفة األجناس من وقت كل يف منهم يرد من
ذلك. مثل بك إبراهيم والبنه وأطواخ، بشلنج وريشة وخنجر فروة وهو بالباشا مختص
بقنطرة باألزبكية الباشا ابن بك إبراهيم بمنزل وأتباعهما ورفيقه األغا ذلك وأسكنوا
بواليته الخلعة ولبس الهجن عىل فحرض قبيل، ناحية من ولده بإحضار وأرسل الدكة،
بتغريق أمر الرب إىل وصل وعندما الجيزة، بر إىل وعدى بالجيزة فنزل الصعيد، عىل
بالغطوس الرجال من معه من أمر وكذلك أخرجوها، ثم الفرش، من فيها بما السفينة

املوت. من وهروبًا ًا وتطريُّ الطاعون ريحة من خوفا ذلك كل ثيابهم، وغسل املاء يف
الصعيد. إىل راجًعا بك إبراهيم سافر عرشينه خامس ويف

ومعه القبلية، الجهة إىل األول ربيع يف سافر كان الذي الباشا عريض حرض وفيه
األرايض. ومساحة األقباط حساب لتحرير املسلمون أيًضا الكتبة

وشعبان، رجب شهَري الكورنتيلة باستمرار الجيزة أهل عىل نودي أواخره ويف
دخل إذا أو يخرج ملن وكذلك أيام، تالتة والباعة للمتسببني فسحة لهم يعطوا وأن
املفسح أيام والتالتة الشهرين، مدة يف عياله ويكفي يكفيه ما عنده كان إذا يخرج ال
إال منهم يبَق ولم بأرسهم البلدة أهل فخرج واحتياجاتهم، أشغالهم ليقضوا فيها لهم
الغيطان ويف البلدة حول منهم الكثري وبقي البالد يف تفرقوا وأيًضا القادر، النادر القليل
الهجري، ووهج الشمس حر من تظلهم أعشاًشا لهم وعملوا وأجرانهم، بيادرهم حول
البلدة، خارج هو الذي صاحبه أو لرفيقه السور أعىل من بحاجته بالبلدة املقيم وينادي
فإنهم العسكر وأما األشيا، تناول من يمكنونهم وال بعيد، مكان من جوابه ويرد فيجيبه
ويبيعونه وغريه، والبطيخ الخرضوات ويشرتون حوايجهم ويقضون ويخرجون يدخلون
أخذ من منعوه الخروج البلدة أهل من أحد أراد وإذا األتمان، بأغىل بالبلدة املقيمني عىل

بطوله. مجرًدا إال يخرج وال حماره، أو شاته أو متاعه من يش
باملحكمة فقري مرسوم، يده وعىل واصل الرومية الديار من وصل أواخره ويف
والجم الدولة وأكابر واملشايخ والقايض بك كتخدا بحرضة عرشينه تامن األحد يوم يف
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يقولوا بأن املنابر عىل الجمعة يوم املساجد يف للخطبا األمر ومضمونه الناس، من الغفري
مرات تالت السلطان لفظ بتكرير السلطان ابن السلطان فيقولوا: للسلطان، الدعا عند
خادم املغازي خان أحمد السلطان ابن خان الحميد عبد السلطان ابن خان محمود
بالد افتتحت عساكره لكون النعوت بهذه ينعت أن استحق ألنه الرشيفني؛ الحرمني
لتكفريهم كفار بأنهم أفتاهم املفتي ألن منها؛ وأخرجتهم الخوارج وغزت الحرمني،
قاتلهم من وأن األنفس، وقتلهم السلطان عىل ولخروجهم مرشكني، ويجعلونهم املسلمني
من كثرية مدافع رضبوا املجلس انقىض وملا ُقتل، إذا وشهيًدا ومجاهًدا مغزيًا يكون
أيام عرشة أذان كل عند املدافع رضبهم واستمر شنًكا وعملوا والجيزة، وبوالق القلعة

الخور. من ونحوه وذلك

(١٢٢٨ (سنة رجب شهر واستهل

القصري. طريق عىل الحجازية الديار من الخازندار بونابارته حرض منتصفه يف
والشلنجات بالخلع حضوره ذْكر تقدَّم الذي باشا قهوجي سافر أواخره ويف
عظيمة هدية الباشا من معه وأصحب األكياس، من مبلًغا خدمته أعطى بعدما والخناجر
النصفيات ومن دينار، ألف أربعون العني الذهب من وقدره وأكابرها، الدولة لصاحب
املكرر السكر ومن فرق، خمسماية البن فروق ومن ألًفا، ستون الدينار نصف يعني
يقال الذي صيني قدر ومايتا قنطار، مايتي واحدة مرة املكرر ومن قنطار، ماية مرتني
ومن األنواع، املختلف املطيب املمسك الرشبات وأنواع باملربيات مملوة معدن أسكي له
حصانًا وخمسون واملرجان، واللؤلؤ والنمركش بالجوهر مرختة جواًدا خمسون الخيول
تعابي عدة يف ومهرتخان وشاهي ومقصبات كشمريي، هندية وأقمشة رخوت، غري من

أخرى. وأشيا وعنرب عود وبخور بقج
يف بالديوان قري مرسوم وصحبته أفندي جانم له يقال أغا حرض أيًضا وفيه
ذلك لسماع واجتمع عثمان، وسموه للسلطان ُولد بمولود البشارة مضمونه االتنني يوم
وقت كل يف أيام سبعة ذلك واستمر ومدافع، شنًكا قراته بعد ورضبوا واألعيان املشايخ

الخمسة. األوقات من
املبارك النيل أوىف القبطي مرسى عرشه لتالت املوافق عرشينه التالت يوم ويف
إىل للخروج الناس غوغا اجتماع وكثر العادة، عىل األسواق يف بذلك ونودي أذرعه،
اجتماع من يحصل وما الخليج، عىل املطلة البيوت يف والواليم السد وناحية الروضة
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ذلك حصل بالوفا نودي إذا وأنه سنة، كل يف املعتاد هو كما املاء جري أمام األخالط
آخر كان فلما نعلم، فيما تتخلف ال عادة صبحها يف السد وكرسوا الليلة تلك يف االجتماع
كذلك. فكان تانيه الخميس يوم إىل الخليج فتح بتأخري أمر الباشا بأن الخرب ورد النهار
وتكلف الخليج، يف املاء وجرى السد وكرس الخميس، يوم صبح يف الباشا وخرج

لضيفانهم. تانية كلفة الخليج عىل املطلة الدور أرباب

(١٢٢٨ (سنة الجمعة بيوم رمضان شهر واستهل

ووصل الرومية، الديار من إسماعيل املسمى الباشا ابن حرض التالت يوم خامسه ويف
وتقدم والجيزة، وشربا وبوالق القلعة من مدافع لوصوله ورضبوا بشربا، النيل ساحل إىل

أطواًخا. وأعطوه الدولة وأكرمته الحرمني ببشارة توجه أنه
بشارة وصحبته النيل ساحل إىل ووصل الرومية، الديار من حرضقاصد عارشه ويف
واألعيان املشايخ به واجتمع بالقلعة الديوان فعملوا السلطان، لحرضة ُولدت بمولودة
بالفرح للكافة األمر مضمونه ويف ذلك، شان يف الواصل الفرمان وقري الدولة، وأكابر
واستمر القلعة، أبراج من املدافع ُرضبت ذلك من الفراغ وبعد الشنك، وعمل والرسور
الذكور، لألوالد إال املاضية الدولة يف يُعهد لم وهذا أيام، خمسة أذان وقت كل يف رضبها

ذكر. لهن فليس اإلناث وأما
األعيان وأحرض األزبكية، ببيت جمعية الباشا عمل عرشينه سابع األربع ليلة ويف
أفندي وصديق مرص، قضا عن املنفصل أفندي بهجت وهم: التالتة، والقضاة واملشايخ
إىل املتوجه والقايض قبله، الذي العام مرص قضا عن املنفصل مكة قضا إىل املتوجه
من بصحبته حرضت التي بك عارف ابنة عىل باشا إسماعيل ابنه عقد فعقدوا املدينة،
الدفرتدارية، تقلد الذي أفندي محمد عىل الباشا ابنة أخته عقد وعقدوا الرومية، الديار
وهي: الهندية، األقمشة من قطع أربع واحدة كل يف بقج، تعابي لهم قدموا ذلك تم وملا
الدون عىل وفرقوا شاهي، وطاقة هندي، قطني وطاقة مسجر، وطاقة كشمريي، شال

محارم. الحارضين الناس من
فمن واللوازم، املطاليب وتشهيل الحجاز سفر إىل االهتمام يف رشع الباشا إن ثم
وبالخشب واملصطكي بالشمع داخلها املشمع الصفيح من صندوًقا أربعون ذلك جملة
ورشب لرشبه املغيل النيل ماء بها ليودع املدبوغ، البقر جلود الخشب وفوق خارج من
شهر. كل يف ويرسله املحروقي السيد وغريه ذلك بعمل يتقيد شهر كل يف ومثلها خاصته،
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(١٢٢٨ (سنة األحد بيوم شوال شهر واستهل

سنوات خمس نحو من مصنوعة وكانت الكعبة، كسوة أداروا السبت يوم سابعه يف
لطول توسخت وقد الشهر، مستهل يف فأخرجوها الحسيني، باملشهد مكان يف ومودوعة
اسم وكتبوا فغريوه مصطفى السلطان اسم عليها وكان ومسحوها، فحلوها املدة،
املحروقي حسن الريس لها املبارش وكان عليها، للفرجة الناس فاجتمع محمود، السلطان

موكبها. يف فركب
خروجه وكان الحجاز، إىل مسافًرا باشا عيل محمد خرج عرشه رابع السبت ليلة ويف
واملشايخ األعيان وخرج الحاج، بركة إىل املذكور السبت يوم من الفجر طلوع وقت
إىل متوجًها هو وركب النهار، آخر ورجعوا خاطره فأخذوا النهار، طلوع بعد لوداعه
خارج إىل والسفاشية الخيالة وبرزت النهار، من وربع ساعات تمان ميض بعد السويس

الرب. طريق عىل ليذهبوا النرص باب
املضايفي عثمان عىل بالقبض مبرشون هجانة َقِدمت بيومني الباشا خروج وقبل
عساكر وصحبته غالب الرشيف إليه فربز الطايف عىل جرد قد وكان الطايف، بناحية
بالعسكر واختلط األرض إىل فنزل جواده فأصيب وحاربهم، فحاربوه والعربان األتراك
جماعة فصادفه ساعات، أربع نحو عنهم وتباعد ومىش بينهم من فخرج يعرفوه، فلم
ارتفع قومه بني من سقط وعندما جراحة، وأصابته عليه، فقبضوا الرشيف جند من
رقبته يف جعل غالب الرشيف إىل أحرضوه وملا النهار، أخريات الفريقني، بني فيما الحرب
فكان الوهابيني إىل وانضم عنه وخرج الرشيف، أخت زوج هذا واملضايفي الجنزير،
لهم ويدعو العربان قبايل ويجمع ويقاتل لهم يحارب كان الذي وهو أعوانهم، أعظم
وهو األقطار، يف ذكره لذلك واشتهر أمره ونما املخالفني، عىل الرسايا ويوجه سنني، عدة
ابن قبة وهدم النسا، وسبى الرجال وقتل وحارصها وحاربها الطايف افتتح كان الذي
العام يف َحْرب عربان مع للعسكر املحارب هو وكان والوصف، الشكل الغريبة عباس

شملهم. وشتت وهزمهم والجديدة، الصفرا بناحية املايض
بذلك ليأخذ الرشيف عند الرتسيم يف واستمر جدة إىل أحرضوه عليه قبضوا وملا
إياهم، ومساملته لهم نصحه لديهم ويتحقق ملتهم عىل هو الذي األتراك، عند وجاهة

قليل. بعد بعُضه عليك سيُتىل كما أمره ووبال فعله جزا منهم قريبًا وسيلقى
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(١٢٢٨ (سنة التالت بيوم القعدة ذي شهر واستهل

بلغار بالد عىل استولوا العثمانيني عساكر بأن الرومية الجهة من أخبار وردت أوايله ويف
ذلك. بصحة أعلم وهللا سنة، وأربعني نيًفا عليها استولوا وكانوا الرصب، طايفة أيدي من

بالورداني. املعروف أغا عثمان وتقلدها الحسبة من حسن محمود ُعزل وفيه
آخر الرَّيدانية إىل معه املتسفرين صحبة املضايفي عثمان وصل عرشه خامس ويف
بوصوله ورسوًرا إعالًما القلعة من مدافع رضبوا الشمس طلعت فلما ذلك، وأشيع الليل
واجهه فلما وإحضاره، ملالقاته وخرجوا كبرية عدة يف السلحدار بك صالح وركب أسريًا،
الجاويشية وأمامه املدينة، إىل به ودخل هجينًا وأركبه الحديد عنقه من نزع بك صالح
إىل به وطلعوا وطوايفه، بك صالح وخلفه املفضضة العيصُّ وبأيديهم األتراك والقواسة
أعيانهم، وباقي باشا وطاهر باشا حسن وصحبته بك كتخدا مجلس إىل وأدخله القلعة
ينتظر السفر عن متأخًرا وكان الدولة، بباب ووكيله الباشا كتخدا قبي أفندي ونجيب
معهم أجلسوه عليهم دخل فلما السلطنة، دار إىل بصحبته ليأخذه املضايفي قدوم
وفيه جواب، وأفصح خطاب بأحسن كالمهم جنس من يجيبهم وهو ساعة فحدثوه
مواقع ومعرفة والنجابة والحشمة اإلمارة آثار عليه وظاهر الخطاب، يف وتؤدة سكون
إسالمبول إىل ذهب إذا هذا مثل عىل أسفا يا البعض: لبعضهم الجماعة قال حتى الكالم،

فواكلهم. الطعام أحرضوا ثم حصة معهم يتحدث يزل ولم يقتلونه،
أفندي نجيب تمم حتى تالتًا، مكرًَّما عنده فأقام منزله، إىل بك كتخدا أخذه ثم
يف ووضعوا أفندي نجيب مع السفينة يف وأنزلوه بوالق إىل به وتوجهوا فأركبوه أشغاله

عرشينه. حادي االتنني يوم وذلك الرومية، الديار طالبني وانحدروا الجنزير، عنقه
ناحية إىل طرفه من قصاًدا أرسل الوهابي مسعود بأن أخبار وصلت أواخره ويف
فخاطبهم أبيه إىل وأخذهم عليهم خلع غالب والرشيف باشا، طوسون فقابلوا جدة
املضايفي عن اإلفراج يطلب الوهابي مسعود األمري فقالوا: فيه، جاءوا عما وسألهم
فقال القتال، وكف وبينكم بينه الصلح إجرا يريد وكذلك فرانسة، ألف بماية ويفتديه
ما كل لنا يدفع أن وهو برشوط، نأباه فال الصلح وأما الدولة، إىل سافر فإنه لهم:
أخذه ما بكل يأتي وأن تاريخه، وقت إىل الحرب ابتدا أول من العساكر عىل رصفناه
استُهلك ما ثمن وكذلك الرشيفة، بالحجرة كانت التي والذخاير الجواهر من واستلمه
أبى وإن ذلك، بعد صلحنا ويتم معه وأتعاهد معي ويتالقى ذلك بعد يأتي وأن منها،
لم ألنه جوابًا؛ أكتب ال فقال: جوابًا، له اكتب له: فقالوا إليه، ذاهبون فنحن يأِت ولم ذلك
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أصبح فلما كذلك، إليه فعودوا الكالم بمجرد أرسلكم وكما كتابًا، وال جوابًا معكم يرسل
والرمي الحرب ميدان ونصبوا فاجتمعوا العساكر، باجتماع أمر انرصافهم وقت الصباح

مرسلهم. عنه ويخربوا ويروه ذلك الرسل ليشاهد واملدافع البنادق من املتتابع

(١٢٢٨ (سنة األربع بيوم الحرام الحجة ذي شهر واستهل

أهداه الباشا مملوك املذكور أن وذلك باشا؛ لطيف كاينة وقعت عرشه تاسع األحد ليلة يف
خمس نحو من مرص قضا عن املنفصل باشا خليل بن أفندي عارف وهو بك، عارف له
أغايس انختار جعله أن إىل واملناصب الخدم يف ورقاه وأحبه الباشا به واختص سنوات،
حصلت فلما وشهرة، الباشا باب يف وكلمة زايدة حرمة له وصار املفتاح، صاحب أي:
هو كان املدينة، مفاتيح أنها زعموا بمفاتيح وأتوا املدينة عىل واستوَلْوا للعسكر النرصة
كان الذي املضايفي صحبته وأرسلوا للدولة، بالبشارة الرومية للديار للسفر بها املتعني
بشانه الدولة أهل احتفل أخباره ووصلت السلطنة دار إىل وصل وملا باملدينة، متأمًرا
موكب يف إسالمبول إىل ودخلوا بعيدة، مسافة يف املركب يف ملالقاته ونزلوا زايًدا، احتفاًال
وركبانًا، مشاًة يديه بني وعظماها الدولة أعياُن وَسَعْت الغاية، إىل عظيمة وأبهة جليل
باب عىل وعلقوه اليوم ذلك يف املذكور املضايفي وقتلوا مشهوًدا، يوًما دخوله يوُم وكان

وواليم. وأفراًحا ومدافع شنانك وعملوا الرساية،
الهدايا الدولة أعيان إليه وأرسل أطواًخا، وأعطاه املذكور لطيف عىل السلطان وأنعم
يحتفل ولم نفسه، يف وتعاظم الغرور وداخله زايدة، أبهة يف مرص إىل ورجع والتحف،
يف عداوتهم تأسست قد وأيًضا املماليك، جنس من لكونه دولته أهُل وكذلك بأمره الباشا
الناس أشد فإنه بك، كتخدا وخصوًصا ألبنائنا، كراهتهم من أشد له وكراهتهم نفوسهم

املماليك. جنس يف وبغًضا عداوة
املماليك من أجناسه يضم أنه ومنها عليه، خاطره يغري ما ملخدومه يلقي وطفق
منه ظهر إن األمر إليه فوض الباشا إن بحيث به؛ ويغرتون ُعْزوته ليكونوا البطالني
وهم َصَلف يف الجماعة مع باشا لطيف واستمر ذلك أثر يف الباشا وسافر غيابه، يف يش
وتيه غفلة يف وهو به اإليقاع يوجب ما ويتوقعون حركاته، ويَْرُصُدون عليه يُْحِدقون
وكثرة دايرته لسعة وعاليفه رواتبه يف الزيادة الكتخدا من فطلب سوءًا، بهم يظن ال
الباشا هنا كان وقد األمر، صاحب لست أنا أما الكتخدا: له فقال ومصاريفه، حواشيه
هو وتزايد مأمورياته، أخالف ال فأنا بيش أمر فإن وكاِتبْه، فراِسْله شيٍّا، يزدك ولم

حاله. غري عىل ففارقهم واملفاقمة الكالم يف والحارضون
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ليعمل الصباح يف إليه ليحرضوا الباشا مماليك إىل العشية يف وأرسل داره إىل ونزل
وأسلحتهم، متاعهم من خف ما يصحبوا أن إليهم وأرس العادة، عىل رماحة ميدان معهم
فطلب الكتخدا، إىل خربهم ووصل خيولهم وشدوا إليهم أشار كما استعدوا أصبحوا فلما
اليوم هذا إن فقال: رماحة، معهم ليعمل طلبهم باشا لطيف أن فأخربه وسأله، كبريَهم
باشا وطاهر باشا أحرضحسن الحال ويف الركوب، من ومنعهم الرماحة، موعد هو ليس
الباب أغات أغا وإبراهيم السلحدار بك وصالح الخازندار، بونابارته املسمى أغا وأحمد
الدويدار، بك ومحمود الباشا ابن باشا وإسماعيل أوغيل ودبوس وخالفهم، بك ومحو

به. اإليقاع عىل الجميع وتوافق
وأرسلوا الطرق، عليه وأخذوا الخرب بلغه وقد مجتمعني السبت يوم وأصبحوا
دبوس إليه فنزل حضوري؟ من املراد ما وقال: فامتنع مجلسهم يف للحضور يطلبونه
يحرض لم إن مرص من بالخروج يأمره ثانيًا إليه وعاد فركب يقبل، فلم وخدعه أوغيل
يكون أن برشط فيه أخالف فال الخروج وأما يكون فال الحضور أما فقال: مجلسهم،
وقد خصوًصا ويقتلوني، يتبعوني أن آمن ال فإني باشا، طاهر أو باشا حسن بكفالة
الخيول بشد وأمر أمره يف فتحري أوغيل دبوس ففارقه الطرق، بجميع العسكر أوقفوا

ذلك. له يتسع فلم الركوب وأراد
بالعساكر أيًضا املدينة وأبواب الجهات فرشكوا الليل إىل وإبرام نقض يف يزل ولم
بك ومحو باشا حسن نزل الليل من ساعة تاسع ويف وأبوابها، بالقلعة جمعهم وكثر
فصاروا داره أغلق وقد العزى، بسويقة بداره واحتاطوا العسكر، من األلفني نحو يف
الناس دور عىل هجموا ذلك أعياهم فلما الليل، آخر إىل والقرابني بالبنادق عليه يرضبون
من صادفوه من وقتلوا داره سطح إىل ونزلوا األسطحة، من عليه وتسلقوا حوله التي
الجواري من أشخاص ستة مع الدار أسفل مخباة يف هو واختفى وأتباعه، عسكره
يجدوه، فلم عليه يفتشون الدار يف فداروا الحريم أغات بمكانهم وعلم واحد، ومملوك
والعبيد، واملماليك والجواري الحريم وَسبَوا شيٍّا، بها يرتكوا ولم الدار يف ما جميع فنهبوا
حتى داًرا، وعرشون نيف وهم حواشيه ودور الناس دور من جاوره وما حوله ما وكذلك

الفالح. صالح كتخدا عيل ودار بالخطة، التي وغريهم الباعة حوانيت
ملا أنهم إال ذلك من بيش يدرون ال املدينة نواحي وباقي الناحية، بتلك جرى ما هذا
وأبواب مايجة العساكر وجدوا والشوارع، األسواق إىل الناس وخرج األحد يوم نهار طلع
فامتنع املنهوبات، من يش ومعه يعدو من ومنهم مجتمعة، العساكر وحولها مغلوقة البلد

ظنٍّا. وظنوا بفتحها، التبكري عادتهم من التي والقهاوي الحوانيت فتح من الناس
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الطوايش العبد أن وتيقن الخوف به واشتد الليل، إىل باملخبأة باشا لطيف واستمر
املكان، وخال والتفتيش النهب من وفرغوا الليل أظلم فلما بمكانه، ويعرِّفهم عليه سينم
كبري وصحبته خازنداره دار إىل خلص حتى األسطحة من ونط بمفرده املخبأة من خرج
تلك بقية وباتوا املرصية، األجناد بقايا من دياب كاشف يوسف يسمى وآخر عسكره
ويتهمون عليه، والتفتيش الفحص يف يدأبون دولته وأهل والكتخدا االتنني، ويوم الليلة
من أشخاًصا أوقف داره من بالقرب داره بك ومحمود مكانه، بمعرفة الناس من كثريًا

لرصده. ونهاًرا ليًال األسطحة عىل عسكره
تركي لفظ ولبلب اللبلبي، أفندي حسن يسمى شخص يف اعتقاد له املذكور وكان
درويش رجل أنه هذا أفندي حسن شان ومن املقيل، أي: الجوهر الحمص عىل علم
الحمص، ذلك من جيوبه ويف وغريهم، األتراك الناس من واألكابر األعيان بيوت يدخل
الرتكية باللغة ويعرف معهم ويمزح ويضاحكهم ويالطفهم منه املجلس أهل عىل فيفرق
وبعضهم شيٍّا، منه يطلب لم يعِطه لم ومن أخذه شيٍّا أعطاه فمن الفريقني، ويجانس
كذا ضمريك يقول: ثم وأفراًدا أزواًجا سبحته عىل فيعد فايل أو ضمريي انظر له: يقول
كان بأنه الجماعة وباقي بك كتخدا إىل هذا أفندي بحسن فوىش منه، فيضحكون كذا،
يف الفرصة انتهاز وقت هذا له ويقول وأحكامها مرص سيادة سييل أنه باشا لطيف يقول
داره، يف ويزوره كالمه صحة يعتقد كان وأنه الدعوى وجسموا ذلك، ونحو الباشا غيبة
العساكر من والخاملني املماليك أجناس إليه يضم أن أراد أنه وأشاعوا ترتيبًا له ورتب
وأمثالهما باشا وحسن بك الكتخدا ويغتال فتنة إثارة ويريد نفقات، ويعطيهم وغريهم
جا له يقول وقت وكل ذلك، عىل يغريه اللبلبي وأن والبلد القلعة ويتملك غفلة، حني عىل
كتخدا فأرسل بصحته، أعلم — جالله جل — املوىل الذي الكالم من ذلك ونحو وقتك
يف انظر فقال: أدري، ال فقال: عنه فسأله االتنني يوم يف يديه بني فحرض اللبلبي إىل بك
ثم وتقتلونه، تجدونه إنكم وقال: كعادته وعدها سبحته فمسك ال، أم نجده هل حسابك
بوالق إىل به وذهبوا حماره، عىل وأركبوه به ونزلوا فأخذوه أعوانه إىل أشار الكتخدا إن

البحر. يف وأغرقوه ثيابه من وشلحوه شلقان إىل به وانحدروا مركب يف فأنزله
محل عن وقرروه هددوه أن بعد باشا لطيف حريم أغات عرفهم اليوم ذلك ويف
الستة الجواري به فوجدوا ففتحوه املكان، وأراهم املخبأة يف أنه وأخربهم أستاذه،
ولم أمس ليلة وخرج معنا كان إنه فقالوا: عنه فسألوهم معهم، يجدوه ولم واململوك
ونقود ومصاغ ورسوج متاع من املخبأة يف وجدوه ما وأخذوا فأخرجوهم ذهب، أين يُعلم
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والقلق، الخوف باشا بلطيف اشتد التالت ليلة من الغروب بعد كان فلما ذلك، وغري
حايط عىل وصعد السطح إىل فطلع آخر، مكان إىل الخازندار بيت من ينتقل أن فأراد
فنظرهما الدار لتلك مجاور حوش إىل ليخلص البيوكبايش ورفيقه هو منها النزول يريد
القريبني عىل فصاح الدويدار، بك محمود دار سطح بأعىل املرصد العسكر من شخص
املرصدون وتنبهت فأصابته، رصاصة باشا لطيف رضبه صاح فعندما له لينتبهوا منه
وقبضوا ناحية كل من إليه وتسارعوا الرصاصة، وبندقة الصيحة سماع عند بالنواحي
بيوت إىل املبرشون ورمحت عنده فبات بك، محمود إىل بهما وأتوا ورفيقه وعىل عليه

البقاشيش. ذلك عىل ويأخذون عليه، بالقبض يبرشونهم األعيان
بديوان أكابرهم اجتمع وقد القلعة، إىل بك محمود به طلع التالت يوم نهار طلع فلما
يف ألنه عليه؛ نمقوه بما الباشا ابن إسماعيل ذلك عىل ووافقهم قتله، عىل واتفقوا الكتخدا
بجانب وهو األعوان عليه قبض الدرج إىل وصل فعندما بيك، عارف صهره مملوك األصل
يف أنا يعني: «عرظندايم»، بالرتكي: يقول وهو سيفه عالقة عىل بيده فقبض بك، محمود
وجذبوه القيطان وقطع سكينًا بعضهم فأخرج السيف قيطان عىل يده وماتت عرضك،
إىل ووقع رضبات، بالسيف املشاعيل ورضبه عمامته وأخذوا الركوبة، سلم أسفل إىل
كذلك، برفيقه وفعلوا راسه وقطعوا الشاة مثل ذبحه فكملوا عنقه، ينقطع ولم األرض

النهار. طول زويلة باب تجاه روسهما وعلقوا
دياب كاشف يوسف أيًضا أحرضوا عرشينه تاني األربع يوم وهو يوم تاني ويف
األسواق أهل وفتح الحال، بحقيقة أعلم وهللا وانقىضأمرهم، زويلة باب عند أيًضا وقتلوه
املدينة، ينهبون العسكر وأن عظيمة فتنة ستكون بأنها الناس تخيل بعدما حوانيتهم
مفلس؛ وغالبهم وبردانون جياع فإنهم النرص، باب خارج بالعريض الكاينني وخصوًصا
واقع حادث أو نهب من كسب لهم يحصل لم الذين الواردين الجدد من معظمهم ألن
غاية منهم لحصل العبور من منعتهم األبواب عند عساكر أوقفوا أنهم ولوال أدركوه،

الرضر.
وانقضاها. بدوامها هللا شا ما إىل استمرت ربما التي وحوادثها السنة وانقضت

عليها، باشا إبراهيم ابنه وىل بعدما القبلية الجهة أمر من فرغ ملا الباشا أن فمنها
ما إال منه يرتك ولم بأجمعه وضبطه وفدنه أراضيه جملة وقاس الصعيد أرايض وحرر
األمرا من للملتزمني كانت التي واإلقطاعات املريية األرايض جميع لديوانه وضبط قل،
عىل واملرصد واملتأخرات والرساوي إحباسية والرِّزق القديمة البيوت وذوي والهوارة
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أهايل رتبها التي الوالية مصارف مثل ذلك، وغري والصدقة الرب وعىل والخريات األهايل
وذوي املحتاجني الفقرا عىل وتوسعة الخري يف منهم رغبة ألربابها، املتقدمون الخري
السبيل وأبنا والقاصدين والواردين الضيفان إلطعام املعدة املفتوحة والدواوير البيوت

واملسافرين.
وُمْعتََقد كأسالفه مشهور رجل وهو عارف، الشيخ دار سهاج بناحية أن ذلك فمن
واألصاغر األكابر من والقاصدين الوافدين لرجال محط ومنزله وغريها، الناحية بتلك
وعند واالحتياجات، الرتاتيب لهم ويرتب بهم يليق بما لكلٍّ فيقرر واملحتاجني، والفقرا
واألغنام، والتمر والعسل والسمن بالغالل ويهاديهم يزودهم أشغالهم قضا بعد انرصافهم

واالستمرار. الدوام عىل قبله من أسالفه ودأب دأبه وهذا
يسمحوا ولم فضبطوها فدان ستماية منها وينفق يزرعها التي املرصدة ورزقته
وأسيوط بجرجا ذلك وأمثال والتشفع، والرتجي التوسط بعد فدان بماية إال منها له
هذا مثل مراعاة ينبغي للمتأمر: واملرتجي املتشفع قال وإذا وغريها، وفرشوط ومنفلوط
فيقال بذلك؟ كلفه ومن فيقول: الضيفان، بداره وتنزل الطعام يطعم ألنه ومسامحته؛
يأكلون ما يشرتون فيقول: اعتادوه؟ ما حسب عىل الضيوف به نزلت إذا يفعل وكيف له:
ويقتصدون وعيالهم بأنفسهم ويستقلون أبوابهم يغلقون أو أكياسهم من بدراهمهم
حسب عىل ذلك ونحو وإرساف تبذير يفعلونه الذي وهذا ذلك، فيعتادون معايشهم يف
ونفقات مصاريف عليه فإن بهذا؛ أحق الديوان ويقول: بالدهم، يف وشانهم حالهم

الحجاز. بالد افتتاح وخصوًصا األعدا ومحاربات ومهمات
حرض الحجاز إىل السفر أهبة عىل أبوه وكان مرص إىل باشا إبراهيم حرض وملا
املشايخ بُوجها ويتشفعون ويستغيثون بهم، نزل ما يشكون الصعيد أهايل من الكثري
بالسفر، واهتمامه البال مشغول بأنه يعتذر ذلك من يش يف الباشا خوطب فإذا وغريهم،
قلدته الدولة وأن باشا، إبراهيم البنه وتعلقاتها وأحكامها القبلية الجهة أمر أناط وأنه
تقدَّم بما املحاججة بعد أجابهم ابنه خوطب وإذا بذلك، يل عالقة ال فأنا الصعيد، والية
فوجدتها املساجد عىل كشفت فيقول: مسجد، عىل هذا له قيل وإذا ذلك، ونحو ذكره
فيما أسامحهم أني ويكفيهم منهم، أوىل والخزينة اإليراد، يأكلون عليها والنظار خرابًا
وجدت وإني وزيادة، يكفيه ما له أطلقت عامًرا وجدته والذي املاضية، السنني يف أكلوه
وأجرته واحد مؤذن يكفيه واملسجد ومعطلة، خراب وهي واسعة أطيانًا املساجد لبعض
كل يف الديوان من راتبًا له أرتب فإني وإرساجه، فرشه وأما ذلك، مثل واإلمام نصفان،
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وتنقالته لحركاته إليه العود يمكن وال أبيه، عىل األمر أحال الرجا عليه تكرر فإذا سنة،
وزوغانه. أشغاله وكثرة

فلم بالفعل، وسافر بل للسفر، الباشا وبرز والواردين املتشكني بكثرة الحال زاد وملا
سافر ثم أخرى، ليلة ببوالق أخيه وعند ليلة بالجيزة يبيت قليلة أياًما إال ابنه بعده يمكث
التتار فعل بهم فعل فإنه الشديد، العذاب من ألهله عليه بقي ما يتمم الصعيد إىل راجًعا
نعمهم فيسلب فعله، يف معهم السو أسوأ وأساء أهله، أعزة وأذل باألقطار، جالوا عندما
أو واستهلكوه، ترصفهم يف كان ما عىل ويحاسبهم وأغنامهم، أبقارهم ويأخذ وأموالهم
األموال من واملقادير الهايلة املغارم عليهم يفرض ثم يقرتفوه، لم بذنب عليهم يحتج
عن أيديهم فتعجز وتعجيلها وغالقها بتحصيلها ويلزمهم طايلة، إليها أيديهم ليست التي
والتحريق، بالنار والكي والتعليق الرضب من اآلالم أنواع عليهم يجري ذلك فعند اإلتمام،
ومسك طويلة خشبة عىل ممدوًدا الرجل ربط أنه — الناقل عىل والعهدة — بلغني فإنه
عىل ببعيد ذلك وليس الكباب، مثل املرضمة النار عىل يقلبونه وجعلوا الرجال بطرفيها
يؤدبه لم فيه، هو ما غري يَر ولم بلده من وحرض عاًما العرشين دون سنه جاهل شاب
من وحق له: قال قايًال أن وسمعت منهيات، وال مأمورات وال رشيعة يعرف وال مؤدب
والذي شيٍّا، يعِطني لم إنه له: قال ربك، له: قال أعطاني؟ الذي هو ومن قال: أعطاك،
رايس وعىل جيت وقد ببلدي، وأنا يعطيني كان فإنه قلت الذي كان فلو أبي، أعطاني
عليها درَّبه التي باألخالق إال يتخلق ولم دعوى تبلغه لم فلهذا املقالة؛ مثل ت مزفَّ قبع
به كان فلقد والهوان، الذل الصعيد بأهل فأنزل كان، وجه بأي املال تحصيل وهي والده
الفاخرة باملالبس إليه والنظر مكاملته من الريس يستحي شهم كل والهوارة املقادم من
الواسعة واألكمام والعبيد والجند واألتباع واألنعام امُلَسوََّمة والخيول السمور واألكراك
ام وهمَّ املشهورين، أكابرهم وخصوًصا والتصدقات، واإلغداقات واإلنعامات واملضايف
الجميع دور فخربت اإلعادة، عن يغني ما ترجمته يف تقدم وقد همام ما أدراك وما
وصار غريه، عىل جرى ما عليه جرى وطنه مفارقة عليه َعُرس ومن غربا، وماتوا وتشتتوا

املزارعني. عداد يف
لعله الباشا عىل حالهم ليعرضوا مرص إىل حرضوا وقد همام بني بعض رأيت وقد
أوالد وهم به يتعيشون تعلقاتهم من ابنه ضبطه ما بعض يف ويسامحهم بهم يرفق
الكريم، عبد وزوجة وجواريهم حريمهم ومعهم الكبري، همام ولَدي وشاهني الكريم عبد
ورأى القديمة مرص ساحل إىل وصلوا فلما أوالده، أم وهي الكبرية، الست لها ويقولون
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هوال فقالوا: بكمركهن، وطالبوهم حجزوهم تالتة وعدتهم الجواري، املكس ديوان أرباب
ثم قبضوه، ما منهم وقبضوا بذلك يعبئوا فلم للبيع، مجلوبني وليسوا للخدمة جوارينا
مسافًرا العريض إىل وعاد الفيوم إىل توجه قد ذاك إذ وكان الباشا من يتمكنوا لم إنهم
وهم بالشارع مارين مرة ورأيتهم نفقاتهم، نفدت حتى بمرص فاستمروا الحجاز، إىل
وشكوه عمر، وهو عمهم ابن مع تفاقموا أنهم واتفق مراهق، صغري وفيهم مخلقنون
عىل مفلس دعوى استحقاقهم، من أشيا يف عليهم حاف بأنه باشا دايل بك مصطفى إىل
العايل تخفض وهكذا ذلك، بعد لهم حصل ما أدري وما مدة وحبسه فأحرضه مفلس،

النقم. ونزول النعم زوال من بك نعوذ إنا اللهم سفل، من وتعىل

السنة هذه يف مات من وأما

عرصه نادرة املبجل، والفريد املفضل الريس النحرير والجهبذ الشهري األستاذ فمات
بابن املعروف الرحمن عبد بن األنوار أبو محمد الدين شمس الشيخ دهره، ووحيد
رحال ومحط سجادتها، وشيخ الحنفا، السادات وخليفة الوفا بني سبط عارفني،

واإليضاح. البيان من أظهر ومناقبه اإلفصاح، مزيد عن غنية وشهرته سيادتها
وتزوج وفا، بن األرشاد أبي يوسف الدين جمال األستاذ بنت صفية السيدة وأمه
وكان يوسف، الشيخ وأخاه املرتجم فأولدها بعارفني، املعروف الرحمن عبد الخواجا بها
بطلب وتولع القرآن وقرا والحشمة، والصيانة السيادة حجر يف أخيه مع فرتبى منه أسن
خاله عن وأحزابهم وأورادهم أسالفه طريقة وتلقى الوقت، أشياخ دروس وحرض العلم
أبيه عن الخالق عبد الشيخ عمه عن وفا بن األرشاق أبو محمد الدين شمس األستاذ
املنتهي السند آخر إىل الوهاب عبد التخصيص أبي والده عن األرشاد أبي يوسف الشيخ

الشاذيل. الحسن أبي األستاذ إىل
برنامج يف ذكره كما عليه، فحرض البجريمي موىس الشيخ القدوة العالمة والزم
ورشح خالد، للشيخ ورشحها واآلجرومية عليها املصنف ورشح الرباهني أم شيوخه،
فحرض املغربي خليل الشيخ الزم ثم أشياخه، أول وهو املحيل، للجالل مسيلة الستني
السمرقندية، عىل العصام ورشح األنصاري، زكريا اإلسالم لشيخ إيساغوجي رشح عليه
واملغني، الوضع ورسالة الخالصة، عىل واألشموني التوضيح، ومتن القطر عىل والفاكهي
والشيخ البخاري، صحيح يف امللوي امليجري أحمد الشيخ الشيوخ شيخ دروس وحرض
الشيخ أجازه وكذلك العامة، اإلجازة ومولفاته بمروياته وأجازه الجوهرة، عىل السالم عبد
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الرشيف، هللا عبد موالي بطريقة خاصًة وإجازًة عامًة إجازًة الشافعي الجوهري أحمد
الصغري. الجوهري محمًدا الشيخ ولده وشارك وقرا والزم

ورشح التفتازاني، للسعد التلخيص رشح يف الحفني األستاذ دروس أيًضا وحرض
عمر الشيخ دروس وحرض واألشموني، عقيل البن األلفية ورشح اإلسالم، لشيخ التحرير
للحافظ الهمزية رشح من وشيٍّا خالد، للشيخ اآلجرومية رشح يف املالكي الطحالوي
السندوبي مصطفى الشيخ وحرض والبيضاوي، الجاللني تفسري من وشيٍّا َحَجر، ابن
التهذيب رشح يف البليدي السيد وعىل شجاع، أبي عىل الغزي قاسم ابن رشح يف الشافعي
شجاع، أبي عىل الخطيب رشح يف الشافعي األجهوري عطية الشيخ وعىل للخبييص،
السلم رشح الناري محمد الشيخ وعىل الجاللني، وتفسري اإلسالم لشيخ التحرير ورشح
قاسم البن الكبري الورقات رشح القويص أحمد الشيخ وعىل التحرير، ورشح ملصنفه،
سودة بن محمد الشيخ وقته يف املغرب أهل عالم من باألولية املسلسل وسمع العبادي،
بقصد وألف وماية وتمانني اتنني سنة يف مرص وروده عند املالكي الفايس التاودي
الشاذيل، وأحزاب الخريات بداليل أيًضا وإجازة سنده، مع بخطه إجازة له وكتب الحج،
املرزوقي، العفيفي السالم عبد بن الوهاب عبد املسلك األستاذ من اإلجازة تلقى وكذلك
اإلجازة الزمزمي محمد الريس ابن إبراهيم الشيخ املالكي الحرم إمام من أيًضا وتلقى
يف وذلك الفوز، بأبي وكنَّاه األحزاب، من إلسالفه بما أيًضا هو واستجازه باملسبعات،

املرتجم. حجة سنة بمكة وألف وماية وسبعني تسع سنة
يف وذلك الذكور، أوالده سلسلة بموته وانقرضت هادي أبو محمد السيد مات وملا
ولبس لذلك وتهيأ بيتهم، لخالفة املرتجم نفس تاقت وألف، وماية وسبعني ست سنة
أحمد بسيدي وعورض ذلك، له يتم فلم عليه يجعلونها التي والعصابة أيًضا التاج
وأمه النسب، يف طبقته يف ألنه األمداد؛ بأبي املكنى بالدايل املعروف بك إسماعيل بن
بيت من لكونه والعقد الحل أرباب باتفاق الخالق عبد الشيخ ابنة املفاخر أم السيدة
والقيعان املزخرفة واملجالس والتأنق االتساع يف األمرا كمنازل منزلهم صار وقد اإلمارة،
والثمار؛ الفواكه من منها يجتنى وما واألشجار، بالنخيل البستان ضمنه ويف والقصور،
وكثرة الفاخرة واملالبس األنيقة باملساكن األزمان هذه يف والسيادة الوجاهة معظم ألن
اإلحسان بذل من املتعدية املزايا من يش بذلك اقرتن إن خصوًصا والحشم، والخدم اإليراد
فرضنا فلو واألوان، العرص وفريد الزمان قطب ربه يصري ذلك فعند الضيفان، وإكرام
وكان ذُكر عما وخال اللدنية واملعارف املعنوية الكماالت أوصاف فيه اجتمعت شخًصا أن
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إلهية ِحَكم بحال، إليه يلتفت وال الرجال يف يعد فال العيال، كثري املال قليل صعلوًكا
ربانية. وأحكام

باألماني، نفسه يسيل متطلًعا بقي املرتجم، دون املذكور أحمد سيدي تقلدها فلما
الشيخ بوالدة تزوج الحج من عاد فلما ذُكر، كما وسبعني تسع سنة يف الحج قصد ثم
تطل ولم ملأموله، وتقربًا توصًال الخليفة لدار مالصق بمنزل وأسكنها هادي أبي محمد
لم ذلك وعند ترجمته، يف ذكرناه كما وتمانني اثنتني سنة َ وتُُويفِّ األمداد أبي الشيخ مدة
من ومعارضته يخىشصولته من مع أمره وتثبت أحواله مهد وقد معارض، للمرتجم يبَق
والشيخ الوقت أشياخ مع صبحها يف املرتجم وركب أحمد السيد ودفن وغريهم، األشياخ
جدهم خلوة إىل ودخل بالخرنفش، الرباط إىل ونقباهم الحزب وجماعة البكري أحمد
البلدة أمري إىل املشايخ مع ركب ثم وظيفتهم، الحزب أرباب وقرا ساعة بها فجلس
وأصبح املعهودة، سيادتهم ومحل دارهم إىل وركبوا عليه فخلع بك عيل ذاك إذ وكان
الشيخ أخيه عىل وتقدم ومحالٍّ أهالٍّ لها فكان سجادتهم، ومشيخة أسالفهم خالفة متقلًدا
وسالمة مخادعته من به ثبطه وملا الفضيلة، زياده من فيه ملا منه أسن كونه مع يوسف

فيه. ظنه وحسن أخيه صدر
األشياخ مع وأدب وتؤدة ورياسة وحشمة بشهامة سلوكه وأحسن أمره وانتظم
الحميدة الطرايق وسلوك الخواطر واستجالب واألكابر املظاهر أرباب إىل وتحبب واألقران،
األحيان بعض يف االشتغال مع والرفق بالحزم واألخذ باملروة، املخلة األمور عن والتباعد
واملناقشة ومجالستهم الفضال ومعارشة واألدبية، الدينية املسايل يف واملذاكرة باملطالعة
لألسباب والتحصيل الجد مع ذلك كل فن، كل من الكتب واقتنا النكات، يف معهم
يخل عما مبعدة طريقة وجميل تداخل بحسن اإليراد كثرة إىل به يتوصل وما الدنيوية،
ويشاحح ويكاتب ويراسل له، الفضل وجميل العظيم من مرامه يقيض بحيث باملقدار،
أن يرون بل الدفاتر، يف املقررة عوايدهم األقالم ألرباب يدفع وال ويحاسب يش أدنى عىل
له نسب ما فكل اإلجحاف، عىل املبني املكوس دواوين وكذلك الكباير، من منه أخذها
السفل، وارتفعت الدول تقلبت إذا وخصوًصا املدد زاد األمد طال وكلما معاف، فهو فيها
بعني إال إليهم ينظر ال صغار لديه وهم العظيم، الجليل هو أعينهم يف القديم األسبق كان
معهم، ويتأدب لهم ويخضع يهابهم كان الذين الشيوخ بقايا انقرضت وملا االحتقار،
عن والتباعد وأهله العلم بتعظيم بخل واالنجماع، العفة يف األقدمني طرايق عىل وكانوا
أعاظم وهم ذلك، خالف عىل هم َمن بعدهم ِمن وخلف الرضورة، بقدر إال الدنيا بني
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تعظيمه يف وبالغوا موايده وعىل عليه الرتداد من وأكثروا به فأحدقوا الوقت، مدريس
الشهرة وحصول القليلة وجوايزه صالته يف طمًعا البليغة بالقصايد ومدحوه يده، وتقبيل
أيًضا هو وزاد واألكابر، األمرا من داره إىل يرتدد بمن والتعارف الخمول وزوال لهم
به وبلغ وتيًها، كربًا ويزداد إليه، بسعيهم فضًال يريهم وال بمجالستهم ووجاهة وجًها
ويقول ثيابه، فيضم األدب بغاية يدخل من ومنهم عليه، دخل إذا ألكثرهم يقوم ال أنه
حكيم، يا عيل يا دايم يا موالي يا بقوله: هو فيجيبه واحد، يا موالي يا مشاهدته: عند
طرف أو يده لتقبيل يمينه ومد ركبتيه عىل حبى ذراعني بنحو منه بالقرب حصل فإذا
من كان وإذا الخواص، وخدمه أتباعه وكذلك ثوبه، طرف إال يقبل فال األدون وأما ثوبه،
طلب وانرصفوا، قيام وهم أشغاله يف وخاطبهم يده وقبلوا املبارشين كبار أو الذمة أهل
إال التحية رد يف يجيب وال أفواههم، أثر إلزالة بالصابون يده وغسل واإلبريق الطست
أهل بانتقاد إال ومسامرته وخاصته مجالسيه مع أوقاته غالب يقطع وال خري، خري بقول:
َليَْطَغٰى﴾. اْإلِنَساَن إِنَّ ﴿َكالَّ يصغى وإليه لذلك نفسه وتنبسط عرصه، أهل وغيبة مرصه
ومن الكتَّاب ريس أفندي الرزاق عبد مرص إىل ورد وألف وماية تسعني سنة ويف
وأضافه، واستدعاه هدايا إليه وأهدى به واصطحب معه فتداخل الدولة، أهل أكابر
بمعونة إليه فأنهى مرص، عىل واليًا بالعزتي املعروف باشا محمد العام ذلك يف وحرض
املولد يوم يف قبورهم لزيارة الباشا ودعا للعمارة، أسالفه زاوية احتياج املذكور الريس
من وأنه الفعل ذلك له وزين الخلل، بعض به وأظهر املقصود له وذكر السنوي، املعتاد
بحرمها، والطواف والسعي بشأنها، االعتنا يجب التي واملشاهد اإلسالمية الشعاير تمام
مرتىض، محمد السيد العرص محدث شيخنا أيًضا ذلك يف واملساعد والسفري املعني وكان
املسلسالت عنه يتلقى الريس الرزاق عبد وكان القول، مقبول العثمانيني عند وهو
الدولة وكاتب ذلك، بإتمام ووعد الباشا فأجاب الحريري، مقامات عليه وقرا واإلجازات،
هدم يف فرشع مرص، خزينة من العمارة ملرصف كيًسا خمسني بإطالق األمر وورد
وحوطها ومدافن، قبور جدرانها يف واندرس األصيل وضعها عن عها ووسَّ حوايطها
كاتب ثم الرخام، واألعمدة بالذهب واملموَّه امللون الرخام وأنواع بالنقوش وزخرفها
فأطلقوا باإلتمام، واإلحسان تكمل، لم العمارة وأن يكِف لم القدر ذلك أن وأنهى الدولة

اآلن. عليه هي الذي الوضع هذا عىل وأتمها أخرى، كيًسا خمسني له
لجلوسه به املختص لها املالصق القرص ووسع ومخادع، مساكن حولها وأنشأ
إبراهيم الشيخ ووزيره كتخداه ذلك أثر يف أرسل ثم املولد، أيام الحريم ومواضع
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قرية عىل ما رفع والتمس الدولة، لرجال وأعرض بمكاتبات السلطنة دار إىل السندوبي
كل يف الديوان إىل يدفع الذي املريي املال من االلتزام من حوزه يف مما وغريها زفتا
الشيطانية والتصنعات الساسانية والحيل الدها يف غاية املذكور إبراهيم وكان سنة،
واإليهامات املخرقة من ابتدعه بما مرامه فتمم املالمتية، وتقلبات الوهمية والتخليطات

فوايد. ذلك خالف اجتلب بل العوايد من العادة به جرت ما يدفع ولم امللفقة،
املرصيون األمرا وخرج القرن راس عىل مرص إىل الجزايريل باشا حسن حرض وملا
سوق بإنزالهم وأمر وأوالدهم، نساهم عىل وقبض أموالهم واستباح القبلية، الجهة إىل
فكان إليه وذهبوا األشياخ فاجتمع ذلك وفعل املال، لبيت ا أِرقَّ أنهم زاعًما وبيعهم املزاد
العدل إقامة إىل السلطان وأرسلك البلدة هذه إىل أتيت أنت له: قايًال املرتجم له املخاطب
ا أِرقَّ هوال فقال: الحريم؟! وهتك األوالد وأمهات األحرار لبيع أو تقول كما الظلم ورفع
كاتب وطلب شديًدا غيًظا فاغتاظ أحد؛ به يُقل ولم يجوز ال هذا له: فقال املال، لبيت
السيد له فقال ألوامره، بمعارضتهم السلطان وأخرب هوال أسما اكتب له: وقال ديوانه
إتمام عن وانكفَّ فأُفحم بخطنا، أسمانا نكتب نحن بل تريد، ما اكتب البنوفري: محمود

قصده.
وديعة، املرتجم عند أودع قد الكبري بك إبراهيم وكان وودايعهم، أموالهم تتبع وأيًضا
عسكًرا فأرسل باشا حسن وعلم وديعته، البكري أفندي محمد عند أودع بك مراد وكذلك
املرتجم من يطلب كذلك وأرسل عنده، ما وسلم املخالفة تسعه فلم البكري السيد إىل
نفيس عىل كتبت وقد يمت، لم صاحبها إن قايًال: دفعها من فامتنع بك إبراهيم وديعة
وقصد منه الباشا غيظ فاشتد الحياة، قيد يف صاحبها دام ما ذلك أسلم فال وثيقة
التي املمالك جميع يف أَر لم يقول: فكان للحق، االنتصار بربكة منه هللا فحماه به البطش

قلبي. أحرق فإنه الرجل، هذا مثل مخالفتي عىل اجرتا من ولجتها
السيد حق يف بك مراد حصل دولتهم إىل املرصيون ورجع مرص من ارتحل وملا
وديعته، يف تفريطه نظري يف أقطاعه فيه باع عظيًما مبلًغا وغرَّمه حصل، ما البكري
حتى املرض به وتسلسل بسببه تمرض قهر له وحصل نظريه، بامتناع عليه واحتج

مات.
ينظر لم ومن كبوة، من للجواد بد وال هفوة منه وكانت — هللا رحمه — مات ثم
ذلك عن باشا حسن عرَّف الذي هو إنه قيل: حتى بصاحب، الدهر له فليس العواقب يف
عقب يف عليه ظهر ما بقرينة لنفسه حصة منها ويرتك عنده، الحظوة يف زيادة به لينال
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املرصيني، انقراض — الناس غالب وظن بل — ظنه عىل غلب وقد التوسع، من ذلك
حني. كل يف الدهر تقلبات عن وغفلوا

وحسنت قدم، حني صاحبها إىل األمانة ورد سلم بالحزم أخذ ملا فإنه املرتجم وأما
البكري أفندي محمد السيد نزل ذلك عقب ويف محبته، عندهم وزادت سريته فيهم
الوقف، دفاتر بصندوق إليه وأرسل للمرتجم، الحسيني املشهد نظر وظيفته عن املذكور
عىل النظر وظيفة عنه يبدله بأن املرتجم ووعده طويلة، مدة ببيتهم املشهد نظر وكان
بل الوظيفتني، عىل وطمع نكث الدفاتر عىل واحتوى الفراغ حصل فلما الشافعي، وقف
املشهد نظر مثل وغريهم، األمرا من يدافعه وال يعارضه من لعدم غريهما إىل يده ومد
وتأتيها ناد من الدنيا بها يصاد التي اإليراد، الكثرية األرضحة وباقي والزينبي النفييس
اإليرادات عىل املذكورة األرضحة وخدمة املبارشين يحاسب وأخذ بالقربانات، الخاليق
عىل املحمص بالجريد ويرضبهم ويهينهم ويسبهم الذرات، عىل ويحاققهم والنذورات
الذين الناس ُوجها من وهو الحسيني، املشهد مبارش بدوي بالسيد ذلك وفعل أرجلهم،

وغريه. املرص يف ومذكور ومشهور جانبهم، يُخىش
من صدره ضيق املشهد نظر عن ونزوله البكري، السيد انقباض معظم وكان
مصارفه يف والتقصري الوقف ومحصول املحل، عىل واستياله له ومناكدته املذكور
الحيا عليه يغلب الهمة عظيم — هللا رحمه — وكان للناظر. التقصري وينسب الالزمة،
لغريه. فعله وترك ذلك من فتنصل األمور، سفاسف من ذلك خالف ويرى واملسامحة

وذلوا الباقون انقمع أوقع، ما السدنة عظما وباقي بدوي بالسيد املرتجم أوقع فلما
والشموع بالبذور يطالبهم وطفق البعض، بعضهم عىل ووشوا الخوف، أشد وخافوه
بذلك يختصون وكانوا املال، من الرضيح صندوق من يتحصل وما والعجول واألغنام
الفقري من حتى والشحاتة السفالة مع املال وجمع العيش، من رفاهية يف وأقلهم كله

الناشفة. والكرسة املفلس املعدم
ممن يلحقه لوًما أو ذلك عاقبة وخيش إهانته أو بشخص اإليقاع أراد إذا وكان
طاف بدوي السيد رضب أراد ملا فإنه به، اإليقاع قبل ا رسٍّ الطريق له د مهَّ له، ينترص

نفسه. يف ما وأرسهم وأمثاله العرويس الشيخ عىل
حجة كتب أحدهم أن بلغه إذا فكان القايض، بيت شهود إىل أيًضا يده وامتدت
بعد يَئُول املكان ذلك وكان مستحق، أو لناظر طويلة مدة مكان إجارة أو استبدال
ووبَّخه الكاتب ذلك أحرض نظره، تحت التي األرضحة من لرضيح مستحقيه انقراض
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عىل يصالحونه أو القايض سجل من ومحاها املكاتبة تلك وأبطل رضبه ولربما ولعنه،
متطاولة. وأعوام سنني بعد إال الجهة تلك إىل تَئُول ال أنها مع ذلك، تنفيذ

قيل فإن باطل، واألرضحة للقبور والنذر الوقف أن عىل الرشع علما نص وقد
الناس، أغنى اآلن هم بل بفقرا، ليسوا األرضحة هذه سدنة إن قلنا الفقرا، عىل بصحته
العلم أهل من والكثري لهم، كسب ال الذين الناس أوالد من خالفهم حقيقة والفقرا

التعفف. من أغنيا الجاهل يحسبهم والذين الخاملني
املبارش بدوي السيد قهر الحسيني املشهد نظر وظيفة عىل املرتجم استوىل وملا
ينزل لنفسه داًرا وأنشاها وهدمها منها وأخرجه املسجد رشقي سكنه دار وأخذ املذكور،
وقرب ونظامها بناها تم وملا جمعتني، أو جمعة كل يف إليها ويأتي املعتاد، املولد أيام بها
واملناداة الناس بأمر الرشطة حكام إىل وتقدم وحريمه بخدمه إليها انتقل املولد وقت
ليلة عرشة خمس والقناديل الرسج ووقود بالليل، بالسهر والحوانيت األسواق أهل عىل

واحدة. ليلة السابق يف وكان املولد،
وجمع ومشاعل، ومناور وزموًرا وطبوًال وجمعيات سيارات الليايل تلك يف وأحدثوا
والشعيبية، والسعدية كاألحمدية الطرايق إىل ينتسبون الذين العالم أوباش من خاليق
بكلمات طرقهم مشايخ بها ينادون مستهجنة بألفاظ الطبول وسط يف ويتجاوبون
يف البلدة أمرا ودعا داره، تحت من يمروا بأن وأمرهم الطباع، منها تشمئز وعبارات

املولد. يوم باشا عابدين ودعا متفرقني، األيام تلك ظرف
الريحة من يترضر فكان واملراحيض، امليضاة قبالة وهي الدار بتلك سكن وملا
املسجد حايط بجانب وهي املسجد قبيل داًرا فاشرتى الجهة، تلك من إبطالها فقصد
مقدار فيه وزاد املسجد يف جانبًا منها وأدخل املسجد، وبني بينها الفاصلة الجنوبية
محرابًا به وجعل القديم، البنا عن لتمتاز درجة املسجد أرض عن مرتفعة وجعلها باكية
الخلوة، أمام لطيفة فسحة إىل املذكور الليوان بصدر باب من إليها يسلك خلوة وخلفه
من بقي فيما وأنشا الرضيح، بقبة الذي الصغري الليوان عىل مطل شباك وبالخلوة
السبيل، باب بجانب آخره من املسجد داخل من بابًا لها وفتح ومراحيض، ميضاة الدار
من الناس عبور وتحول ريحتها، من وتأَذِّيه مزاجه النحراف القديمة امليضاة وأبطل
املصلني عىل الروايح ففاحت أيام عدة عليها وأتت الجديدة، السكة هذه إىل وخارج داخل
لقربها األوباش أرجل من والتقذير البلل من أيًضا ذلك إىل انضاف وما باملسجد ومن
والتجار، الخلييل خان أتراك من الصالة أوقات يف يحرض ومن الناس فلغط املسجد، من
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دخولها من ومنعوا امليضاة تلك وأبطلوا الباب وأغلقوا واحدة قومة وقاموا القالة وشنعوا
فعله، تنفيذ يمكنه ولم لذلك املرتجم بال فانكسف أجناسهم، من املتصوفون وساعدهم
أن بعد أجرته يستغل للحمري مربًطا املستجدة وجعل كانت كما القديمة امليضاة وأعاد

املايتني. بعد ست سنة الزيادة هذه بنا وكان ذلك، أثر ومحا امليضاة تلك أزال
البستان، خلف الفيل بربكة املعروفة الربكة ناحية من زيادة سكنهم منزل يف زاد ثم
مطالٍّ متسًعا مربًعا مجلًسا وأنشا الربكة، أرض من كبريًا مقداًرا الزيادة تلك يف أخذ
وجعل بالرخام قاعته دور وبلَّط الرخام، من عامود وبوسطه جهتيه، من الربكة عىل
القديمة القاعة وصارت الربكة، عىل مطلة وشبابيكها كبرية فسحة وخارجه مخدًعا به
املنشية هذه وسمى القيطون، باب وبها الفسحة ضمن يف بابها امللتفت بالغزال املعروفة
والتبديل التغيري له َعنَّ ثم ومرافق، منافع إىل منه يدخل باب الفسحه وبتلك األسعدية،
التي وهي وفسحتها، الكبرية القاعة عىل الساتر فهدم أخرى ناحية من البيت ألوضاع
التي املجالس أعظم وهي التخصيص، أبي الشيخ إنشا من وهي األفراح، بأم يسمونها
امللون، والرخام حيطانها بجميع الصيني والقيشاني الذهب بالنقوش مزخرفة بدارهم
رحبة يف فسحتها وأدخل حايطها فكشف امللونة، والقمريات والسلسبيل الفسقية وبها
وأبطل األخرى، الفسحة من بسلم إليها يصعد كان التي األخرى القاعة وهدم الحوش،
داخلها، من ومرافقها بالرخام فسقية بها وعمل باألرض، وساواها أسفلها التي الحواصل
عظيمة فسحة وأمامها لكنيته، نسبة األنوارية وسماها الحريم، إىل منه يتوصل باب وبها
البستان بوسط املمتد والدهليز الطرقة وبها البستان، بجانب وكرايس بدكك ديوان

واألسعدية. بالغزال املسماة القاعة إىل املوصل
املسمى الحاصل بظاهر كان وما وقناطره، العامود به الذي القديم املقعد وهدم
ونصب الجمعة، فيه يصيل مسجًدا وجعله السفلية، الحواصل من السجادة بحاصل
الكثري السعي عن وتعاظمه داره عن الجامعة املساجد لبُعد وذلك للخطبة منربًا فيه
البستان بها وسع الجاويشية كتخدا بيت من وافرة قطعة وأخذ بالعامة، واالختالط

والثمار. والرياحني األشجار بها وغرس
مرغوب كل واقِتنا والرفاهية املعاش وتنظيم الدنيا تحصيل يف عمره غالب وأفنى
واملشارب املآكل يف والتأنق والخصيان، والحبوش والعبيد واملماليك الجواري وِرشا للنفس
يف وتعاظم للقوة، واملنعشة املفرحة واملركبات والعطريات األدهان واستخراج واملالبس،
باألزهر املحيا وحضور التاج لبس عىل ع ترفَّ إنه حتى جنسه، أبنا عىل وتعاىل نفسه
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وصار وفخرهم، عزهم محل هو الذي وردهم مجلس يف الحضور وكذا املعراج، ليلة
والفقها باملتعممني التشبه عن وبُعًدا األمرا بأكابر تشبًها خرضاء بعمامة قاووًقا يلبس

واملقرئني.
عليه وتقلبت ويهابهم، منهم يستحي كان والذين أقرانه وماتت أيامه طالت وملا
أقدامهم عىل يقومون كانوا الذين ومماليكهم أتباعهم وتأمر األمرا أكابر واندرجت الدول
قلوبهم يف هيبته كانت جرم ال املرتجم، مع باألدب جلوس وأسيادهم مخاديمهم، يدي بني
أمره وينفذ بالكالم يصدعهم فكان كذلك؛ لهم هو واستصغاره أسالفهم، من أعظم
وكالمه مقضية عندهم وحوايجه فالن، األمري ولدنا بقوله: الكبري األمري ويذكر فيهم،
واتفق وحريماتهم، حواشيهم ويف فيهم نافذة وأوامره مقبولة، وشفاعته مسموع لديهم
وكشف وسبه، ولعنه فأحرضه أمر يف معه توقف األقباط من املبارشين أعاظم بعض أن
البلدة، أمري ذاك إذ وهو أمريه، حرمة يراِع ولم الجلد من بزخمة دماغه عىل ورضبه رأسه
نرصانيٍّا؟ رضب عظيم بشيخ أصنع أن تريد وما له: قال به فعل ما مخدومه إىل شكا وملا

عظامهم. هللا فرحم
بعضأصحابهم بمنزل ليلة اجتمعوا وُوجهاها البلد أوالد من جماعة أن أيًضا واتفق
مجلسهم للمرتجم فُوِيش املظاهر، أصحاب بعض ويقلد يسخر بعضهم فأخذ وتباسطوا،
بالرضب وعزَّرهم واحد بعد واحًدا وأحرضهم فتسماهم سخريتهم؛ يف أدرجوه وأنهم

واإلهانة.
فالحو وكذلك الناس، من ألفراد واإلهانة الرضب بيته يف يقع قليل كل فكان
عليهم ويفرض رشكاه، عن خراجهم يف زاد فإنه بها، والتزم حازها التي الحصص
وغريَّ املوضوع قلب فقد وبالجملة بالكرابيج، ويرضبهم شهوًرا عليها ويحبسهم زيادات
كبيت فصار واعتقاد، ووالية ورشاد سلوك محل منزلهم كان أن بعد املطبوع، الرسم

غلطة. أدنى غلط من يخافه الرشطة حاكم
بل يش يف يعارضونه ال ومرافقوه وُجلساه األجناس، جميع من الناس ويتحاماه
الجواب رد يف معه ويتأدبون األركان، ومالحظة بميزان إال معه يتكلمون وال يوافقونه،
اآلثار يف حتى كلها بل األلفاظ، غالب يف وضعها عن الضماير ونقل الخطاب، كاف وحذف
باملناقب والوصف العبارات، وتحسني املبالغات من ذلك وغري النبوية واألحاديث املروية
خطبًا ينيش كان الخطيب املنزالوي حسني السيد إن حتى الجميلة، واألوصاف الجليلة
وبزاويتهم الحسيني باملشهد فيها حاًرضا املرتجم يكون التي الجمعة يوم بها يخطب
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وتفريج املهمات كشف يف به والتوسل املرتجم، يف العظيم اإلطرا فيها ويدرج املولد، أيام
الخطيب عىل يبَق لم الصالة: بعد يقول قايًال سمعت إني حتى الذنوب، وغفران الكروب

السادات.» شيخ واعبدوا واسجدوا «اركعوا يقول: أن إال
وألف، ومايتني عرشة تالت سنة أوايل يف املرصية الديار إىل الفرنساوية قدمت وملا
إليه وتردد شفاعاته وقبلوا تعلقاته، عن وأفرجوا جانبه وراعوا يش، يف له يتعرضوا لم
عىل والتفرج مساكنهم إىل الذهاب يف أصاحبه وكنت واليم، لهم وعمل وأعاظمهم، كبريهم
خمس سنة يف العثمانيني حرضركب أن إىل وغرايسهم، وتصاويرهم ونقوشهم صنايعهم
إىل ورجوعهم مرص أرض من الفرنساوية انتقال عىل املصالحة بينهم وحصلت عرشة،

العثمانية. الدولة وزير وبني بينهم اشرتطوها رشوط عىل بالدهم
األمر إتمام وخالفه املرتجم وظن عليهم، تخصم وأخرى إليهم تدفع حسابات ومنها
يف جيشهم لكاتب دفعها مصلحة فذكر الطمع لحقه ذلك فعند محالة، ال واالرتحال
قبضه ما وكذلك الجمهور، مدبر بوسليك من يطلبها وأرسل تعلقاته، عن اإلفراج نظري
منه خاطرهم وتغري الجمهور، حساب يف ودخلت منها بد ال عوايد هذه فقال: ترجمانه

الجفوة. وبينه بينهم عليها ترتب هفوة منه وكانت
وترتست املدينة، داخل يف املحاربة ووقعت املفاقمة وحصلت الصلح انتقض وملا
مدة البلد أهل عن الجالب وانقطع والجهات، النواحي يف البلد وأهل اإلسالمية العساكر
املحاربني عىل واإلنفاق اإلطعام املظاهر وأصحاب الناس، أغنيا التزم يوًما وتالتني ستة

حوله. من عىل اإلنفاق كغريه املرتجم والتزم ونواحيهم، جهتهم يف واملقاتلني
جهة إىل معه ومن الوزير ورجع الفرنساوية وانترص املحاربة أيام انقضت فلما
عن بدًال املال بأخذ لهم املبارزين من الفرنساوية انتقم ذلك فعند منهزمني، الشام
املال من عظيًما قدًرا عليه وفرضوا أياًما، وأهانوه وحبسوه املرتجم عىل وقبضوا األرواح،

محله. يف مفصًال ذلك ذكرنا كما بدفعه قام
لهم وعمل معهم، اصطلح حني بك مراد به إغراءً الفرنساوية زاد الذي إن وقيل:
الخرب ووصل إسكندرية، وطلعوا الفرنساوية دهمت ملا أنه وسببه الجيزة، برب ضيافة
املرتجم فتكلم الحادث، هذا يف ليشاوروا املشايخ وطلبوا باملساطب األمرا اجتمع مرص إىل
ملَّكتمونا معكم أمرنا وآخر وظلمكم، فعالكم سو هذا كل وقال: بالتوبيخ، وخاطبهم
وأخذ متاجرهم عىل وأمراك أنت وتعديك بأفعالك وخصوًصا بك: مراد وشافه لإلفرنج،
وألقى الفرنساوية مع اصطلح حتى نفسه يف وكتمها عليه فحقدها وإهانتهم، بضايعهم

الضيافة. يوم تاني يف وذلك ذُكر، ما به ففعلوا ألقاه، ما إليهم
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من بالقرب وصاروا اإلنكليز بمعونة مرص إىل التانية السنة يف العثمانية رجع فلما
فتنة إحداثهم من خوًفا املظاهر أرباب من بالقلعة ُحبس من مع املرتجم حبسوا املدينة،
يف له فأذنوا وممنوع، ق معوَّ وهو هللا نور محمد سماه كان الذي ولده ومات بالبلدة،
به وعاد واراه، حتى فالزمه منهم حرس شخص وصحبته فنزل ولده، جنازة حضوره
يف كان سنة، عرشة اثنتا العمر من له مراهًقا الولد هذا وكان القلعة، إىل الحريس ذلك

يريد. ما إال هللا ويأبى بعده من بيتهم يف الخليفة هو يكون أن أمله
باشا يوسف إليها ودخل مرص أرض من الفرنساوية وارتحل األمر انفصل وملا
مع واإلمالق الفقر وادَّعى أصابه، وما حاله إليه يشكو املرتجم تقدم معه، ومن الوزير
له حصل وما شكواه وجعل وإيراده، تعلقاته من شيٍّا عنه يحجزوا لم الفرنساوية أن
عىل وزاد الناس، من كغريه حلوان غري من وإيراده تعلقاته، جميع عن لإلفراج سلًما
بيدهم الذين الدولة رجال وأفراد داره إىل الوزير ودعا ومسامحات، ومطالب أشيا ذلك

والكربيا. التعاظم يف حالته إىل وعاد األمور، مقاليُد
سموًحا، وكان مرص، والية عىل خرسو باشا محمد استقرار بعد الوزير وارتحل
إىل واإليراد، التحصيل يف واستكثر غفلتهما، يف فرمح الدفرتدار أفندي رشيف وكذلك
من وقع وما خروجهم ثم عرشة، تماني سنة يف للمرصيني وعادت األحوال تقلبت أن

ذكرها. تقدم التي الحوادث
بمملكة مكرم عمر والسيد العامة بمعونة قدمه وثبتت باشا عيل محمد واستقر
مرص، من إخراجه عىل فدبَّر يمانعه عمر السيد فكان مقاصده، تمهيد يف ورشع مرص،
مرص من عمر السيد وأخرج النقابة، وقلَّده عليه وخلع املرتجم وأحرض املشايخ وجمع
املرتجم، غرَض ذلك فعلُه ووافق تقدم، كما وعرشين أربع سنة يف وذلك دمياط، إىل منفيٍّا
أنها وادِّعاه النقابة إىل وتشوُّفه عمر السيد عىل الباطني لحقده بمعونته كان ربما بل
نزل ثم األمداد، أبو بعده توالها ثم أياًما توالها هادي أبي الشيخ لكون ببيتهم؛ كانت
األرشاف، لنقابة التطلع املرتجم نفس يف يزل فلم الكبري البكري أفندي ملحمد عنها
السلطنة، دار من مرسومات بها وأحرض القديمة، وظايفنا من إنها بقوله: ويرصح
محمد ولده وتقلدها مات فلما الكبري، البكري أفندي محمد حياة مدة يظهره ولم وأخفاه
باملشهد األرشاف من الغفري الجم فاجتمع ذلك خرب وشاع املرسوم، وأظهر ادَّعاها أفندي

مراده. يتم فلم علينا، حاكًما وال نقيبًا نرضاه ال وقايلني: ممانعني الحسيني
إال يشعر فال منازع، فيها له يبَق لم أنه ظن الصغري أفندي محمد َ تُُويفِّ فلما
لهما ومرافقته معهما لصحبته بك وإبراهيم بك مراد بمعونة عمر السيد تقلدها وقد
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ويظهره تارة يخفيه وغيظ ضغن عىل فسكت بالصعيد، املرصيون كان حني الغربة يف
بكثري. ذلك دون ذلك يف عمر السيد أن يرى وهو وخصوًصا أخرى،

للنقابة متقلًدا عمر السيد وصحبته مرص، إىل الوزير ودخل الفرنساوية خرج فلما
بمبارشة أمره وزاد عمر السيد شان وارتفع البكري، خليل السيد عنها وانفصل كان، كما
األمور يف واملرجع والنهي واألمر والعقد الحل بيده وصار باشا، عيل محمد ووالية الوقايع
كقول كذلك اآلخر وهو خالفه، له ويظهر الباطن يف عليه يحقد واملرتجم والجزئية، الكلية

الشاعر:

ت��ش��ت��د وال��ع��داوُة ك��ْره��ا ص��دي��ق��َي أن��ه ويُ��ظ��ه��ر ُك��ره��ا أص��ادق��ه
يَ��ع��ت��دُّ ل��ي��س ب��ه��ا م��نِّ��ي أن��ه ك��م��ا ب��ص��داق��ٍة ل��ه ب��م��ع��ت��دٍّ ول��س��ُت
ض��دُّ م��ث��ل��ه أن��ن��ي م��ن��ه ف��ع��ل��م��َي ع��ال��م وه��و ع��ال��ٌم ألن��ي وذاك
وال��ودُّ ال��ب��غ��ُض ب��ي��ن��ن��ا وي��ب��ُدو َف��ي��ْخ��ف��ى ي��خ��اف��ن��ي وْه��و أخ��ش��اه ول��ك��ن��ن��ي

أظهر ذلك عند مأموله، وبلغ النقابة املرتجم وتقلد عمر، السيد الباشا أخرج فلما
وسطر يواليه، أو إليه ينتمي ومن عمر السيد حق يف باملكروه ورصح نفسه يف الكامن
أدخل أنه منها التي املوبقات من أنواًعا فيه إليه نسب الدولة إىل محًرضا عرًضا فيه
راتبهم ورصف املستحقني، الرشفا من أناًسا وقطع األرشاف، دفرت يف األقباط من جماعة

املدخلني. لألقباط
وتطميعهم املرصيني البغاة ومواالة الفتن وإثارة اإلقليم خراب يف تسبب أنه ومنها
والناس الباشا غفلة يف الخليج قطع يوم البلدة عىل بالهجوم وعدهم إنه حتى اململكة، يف
قدم حني الطرابليس برغل باشا عيل قتل عىل املرصيني أغرى الذي هو وأنه والعساكر،
حرضوا حني األلفي مع البالد يف عهم وطمَّ اإلنكليز كاتب الذي وهو مرص، عىل واليًا
عبارات من ذلك وغري اإلسالمية، العساكر عليهم هللا ونرص وملكوها إسكندرية إىل
تحتها وطبعوا خطوطهم عليه األشياخ وكتب النفسانية، األغراض وتمنيق القضية عكس
الزور، شهادة من وامتنع الرشور عن ى تنحَّ فإنه الحنفي، الطهطاوي عدا ما ختومهم،
أربع سنة حوادث يف ذلك خرب تقدم وقد اإلفتا، من وعزلوه ومقتًا سخًطا فأوسعوه
نقصها من وحذروا إليه، املشار لرتجمة تتمة هنا لك ذلك بإعادة املعنى وإنما وعرشين،

وكان. كان سريته لفاقت النسيان من الفكرة سلمت فلو جملها، ألكثر النسيان
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من جمًال عليها ورصف املنزل، بجانب عظيمة داًرا أنشأ وعرشين ست سنة ويف
بستانًا فيها وأنشا وفساقي، ومرافق ومنافع ورواشن وقاعات مجالس بها وأنشأ املال،
وكان املتخربة، األمرا دور من حازه ما به وأدخل املثمرة، األشجار أنواع فيه غرس
وخمول الفرنساوية خروج بعد وذلك الفرن، بدرب داًرا اشرتى البكري خليل السيد
ولده برسم قًرصا وأنشا أنيًقا بستانًا بها وأنشا والنقابة، البكرية مشيخة من وعزله أمره
منه وأخذ وقهره، أحمد سيدي ولده عىل تعدى خليل السيد َ تُُويفِّ فلما البستان، عىل مطالٍّ
وأقام وأحاطه سوره وبنى الجديدة، الدار ببستان وخلطه األتمان بأبخس البستان ذلك
القرص ذلك شبابيك الحايط وسدت وأعماها، وطمسها املذكور دار وبني بينه حايًطا
قواه ضعفت وملا رشه، وتعدَّى برُّه وَقلَّ ِكْربه زاد عمره طال كلما يزل ولم وأظلمته،
استعمال والزم والضعف، باإلعيا ا محتجٍّ عليه دخل إذا الناس ألعاظم القيام عن تقاعد

الدهر. أفسد ما العطار يصلح وال املفرحة، واملركبات املنعشات
توىل الذي أحمد سيدي أخيه ابن أحرض فيها َ تُُويفِّ التي السنة من شوال شهر ويف
فرًسا وأركبه األرشاف نقابة يف عنه وكيًال وجعله وتاًجا خلعة وألبسه بعده، املشيخة
جاويشية وأمامه دفية بأبي املعروف محمد سيدي صحبة الباشا إىل وأرسله بعباءة،
فقال: عنه، وكيًال أقامه عمه بأن املرسول وعرَّفه الباشا إىل دخال فلما العادة، عىل النقابة
ولو باألصالة، يتقلدها ولم ألبسه موكله إن فقال: خلعة، يلبسه أن إليه فأشار مبارك،
وهي عمه، بها أسكنه التي داره إىل ونزل فقام وألبسه، عليه أخلع كنت أنا قلدته كنت

والتهنية. للسالم الناس إليه وحرض الحسيني، املشهد عند التي الدار
مضافة زيادة الحسيني املسجد يف يزيد أن للمرتجم َعنَّ أيًضا السنة هذه ويف
بناها كان التي الحايط فهدم وألف، ومايتني ست سنة يف زادها كان التي األوىل لزيادته
عواميد، وصفَّ أخرى باكية وزاد امليضاة بها عمل كان التي القطعة وأدخل الجنوبية،
هناك مجيه وقت فيها لينزل عظيمة دار بنا يف ورشع واحًدا، ليوانًا القديمة مع وصارت
عن بعيدة هذه فتكون أخيه؛ البن عنها نزل التي الدار عن عوًضا وغريه، املولد أيام يف
يحتاجون وال األشاير، مواكب تحتها من وتمر بالشارع وتكون القديمة، امليضاة روايح
الزيادة بني الفاصل بالحايط وجعل القبة، باب طريق من ودخولهم املسجد تعديهم إىل
يكون من والوقودات املجالس منها لينظر املسجد عىل مطلة شبابيك املستجدة والدار
واملرض، اإلعياء به زاد وقد إال ذلك إتمام قرب وقد إال هو فما وغريهم، الحريم من بالدار
ويشتم فيستعجل الدار، إتمام إال يبَق ولم الزيادة وتمت الحريم، من النزول عن وانقطع
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تكمل ولم املولد قرب قد ويقول: العمال، استحثاث إهمال إليهم وينسب واملهندس، املشد
عن وضعف قدماه وتورمت مرضه، يزيد يوم وكل هذا املولد؟ أيام نجلس فأين الدار
مغفرة إىل الرحيل وتحقق الحال به زاد فلما الحياة، ويؤمل ذلك يقول وهو الحركة،
خوالة يف واآلن األلفي كتخدا كان الذي الفقار ولذي بدراهم، ألتباعه أوىص الجليل، املوىل
من وهما حريمه، خشداشة زوجته لكون ريال؛ بخمسماية بشربا الذي الباشا بستان
محمد ولسيدي مهماتها، يف ومساعًدا لها معينًا وليكون الكبري، بك إسماعيل جواري
رسيره عىل إال ل يَُغسَّ ال أن وأوىص له، ومالزمته وتقيده خدمته نظري يف مثلها دفية أبي

املوت. حال يف حتى للعالم مخالًفا ليكون حياته يف عليه ينام كان الذي الهندي
رحمة إىل َ وتُُويفِّ نحبه، انقىض السنة من األول ربيع عرشه تامن األحد يوم كان فلما
أوىص كما ن وُكفِّ ل ُغسِّ االتنني يوم أصبح فلما ميتًا، باملنزل وبات العرص وقت تعاىل هللا
أنشد بعدما عليه فُصيلِّ األزهر، إىل بها ووصلوا املنزل من بجنازته وخرجوا الرسير، عىل
إىل اإلشارة استهاللها براعة وجعل العطار، حسن الشيخ العالمة إنشا من مرثية املنشد

والتفاخر. التعاظم من املرتجم عليه كان ما
الفخر. ذهب فقد الدنيا عىل سالم فقال:

مقام بجانب لنفسه أعدها التي الرتبة يف وُدفن بالقرافة أسالفه مشهد إىل ُحمل ثم
ابن وهو يوسف، الشيخ ابن أحمد الشيخ اليوم ذلك يف سجادتهم مشيخة وتقلد جدهم،
سيدي وأخوه هو وجلس والعام، الخاص من بإجماع اإلقبال أبو وكنيته وعصبته، عمه
املذكور الرباط بزاوية وكان بالخرنفش، الرباط إىل حرض الصباح ويف العزا، لتلقي يحيى
منهم شخص توىل إذا وعادتهم مرص، إىل الغرب من حرض حني بها أقام جدهم، خلوة
فيسرتوحن لطيفة حصة بها فيجلس الخلوة ويدخل الصباح يف يأتي أن بد ال املشيخة،
لم وأنه أولياه، خاتمة أنه زاعًما الخلوة تلك حايط هدم املرتجم كان فلما الوالية، وتلبسه
يزل لم ربه أن يعلم ولم وميثاًقا، عهًدا بذلك أخذ كأنه سواه، للمشيخة يصلح من يأِت
آياته: محكم يف تعاىل هللا قال والقصد، بالسعي وال العبد بفعل ليست الوالية وأن خالًقا،
َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َال ِهللا أَْولِيَاءَ إِنَّ ﴿أََال سبحانه: وقال ِرَساَلتَُه﴾، يَْجَعُل َحيُْث أَْعَلُم ﴿هللاُ
التوفيق نسأله اْلُمتَُّقوَن﴾، إِالَّ أَْولِيَاُؤُه و﴿إِْن يَتَُّقوَن﴾ َوَكانُوا آَمنُوا الَِّذيَن * يَْحَزنُوَن ُهْم

الغواية. أسباب عن والحفظ والهداية
الوقت أشياُخ وصحبته املتويل حرض القديمة العادة إجرا وأحبوا ذلك كان وملا
محل عىل جعلوا وقد املتفرجني، من وغريهم الحزب وجماعة املحروقي محمد والسيد
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من شيٍّا الحزب جماعُة وقرا خلفها املتويل ودخل املهدوم، الحايط بدل ساترة الخلوة
متطيلًسا، الحارضين عىل فخرج الشيخ فتلقوا البكري الشيخ مع النقيب قام ثم القرآن،
ونزلوا وقاموا سمور، خلعة بك كتخدا عليه فخلع القلعة، إىل بصحبتهم وركب وصافحهم
وقروا حصة فجلسوا النقابة، وجاويشية الحزب جماعة وأمامهم بالقرافة زاويتهم إىل
عىل الجمعية والقراءة املأتم لعمل أخيه مع وجلس املنزل إىل ورجع ركب ثم أحزابهم،

بالفيوم. الباشا إىل موته يخرب ساعيًا بك كتخدا وأرسل العادة،
الَعْدو، رسيعة بغلة ركب سويف، بني ناحية إىل ووصل قبيل جهة إىل سافر ملا ألنه
املتوجهني أكثر وانقطع ساعات، أربع يف فوصلها والبغال، بالهجن خواصه خلفه وركب

هجينًا. عرش سبعة منهم ومات معه،
لورثة التعرض عدم ومضمونها الرسالة، بجواب أيام تالتة بعد الساعي ورجع

يوًما. عرش أربعة السكوت عىل األمر فبقي غيبته، من الباشا يقدم حتى امُلتََوىفَّ
بالختم أرسل الجيزة إىل وصوله فبمجرد اآلخر، ربيع تامن األحد ليلة الباشا وحرض
ومعهم إليهم واصل املال وبيت بك الكتخدا كتخدا وحسني إال يشعرون فما منزلهم، عىل
خزاينه. عىل ختموا الرجايل الجلوس ومجلس بالحريم التي املجالس عىل فختموا آخرون،
وعدى وحبسوهما، والفراش القدوس عبد املسمى القبطي الكاتب عىل وقبضوا
وصحبتهم املشايخ صبحها يف إليه فركب القلعة إىل وطلع مرص، بر إىل ليلته من الباشا
بيوت أن معناه: كالًما له وقالوا فخاطبوه املشيخة، توىل الذي وهو امُلتََوىفَّ أخي ابن
كان امُلتََوىفَّ هذا أن وخصوًصا أماكنهم، عىل بالختم العادة تجِر ولم مكرمة األشياخ
أريد ال إني نعم، فقال: ومراعاة، عناية مزيد به لكم وكان به، أخرب وأنتم بابه، يف عظيًما
أن يخفاكم وال القديمة، وظايفهم وال بمشيختهم يتعلق مما يش يف أطمع وال بيتهم إهانة
يحب ال وكان وإقطاعات، التزامات وحاز مدته، وطالت للمال، اًعا وجمَّ اًعا طمَّ كان امُلتََوىفَّ
قرش ألفا ثمنها نهاية جارية وهي لزوجته حازه ما كتب بل بيش، يخصهم وال قرابته
والخزينة كله، بذلك تختص أََمًة أن يصح فال شيٍّا، أخيه ألوالد يكتب ولم أكثر، أو أقل أو
وخزينة الحرمني واستخالص الخوارج ومحاربة العساكر مصاريف الحتياجات به أوىل

الكتخدا. مجلس إىل وقاموا له فدعوا لخواطركم، رعاية الختم أرفع وأنا السلطان،
نقابة الدواخيل محمد السيد وقلد أخرى، سمور فروة املتويل الشيخ عىل وخلع
خالفة عىل املتويل اإلقبال أبي أحمد سيدي عن عوًضا سمور فروة عليه وخلع األرشاف
جاويش باش مثل النقابة ولوازم الجاويشية ونزلت النقابة من فانفصل السادات،
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عن عوًضا الحسيني املشهد نظارة املحروقي السيد وقلد وخلفه، الدواخيل أمام والكاتب
ذلك. الباشا ينفذ فلم أخيه البن بها فرغ وكان ، امُلتََوىفَّ

الحريم سقاء وطلبوا الختوم وفكوا السادات، بيت إىل األعوان حرض يوم تاني ويف
رجعوا ثم الخبايا، محل عن وسألوهما البنا وأحرضوا بالرضب وأوجعوه معهم، فأخذوه
محشوة، غري قطيفة مساند قوالب بها فوجدوا بالبنا، مسدودة مخبأة ففتحوا املنزل إىل
العسكر، من عدة بالدار وأبقوا وذهبوا ذلك فرتكوا صيني، وأواني وقطنًا نحاًسا ووجدوا
مربوطة، أكياًسا بها فوجدوا أخرى، مخبأة وفتحوا يوم تالت يف رجعوا ثم بها فباتوا
ولم عسل وشموع صابون وبغريها قهوة بن بها فوجدوا ففتحوها املال بداخلها فظنوا
فوجدوا خزانة وفتحوا جلوسه، قاعة إىل ونزلوا األشيا تلك فرتكوا املال، من شيٍّا يجدوا

فأخذوها. كيًسا وعرشين وسبعة ماية فبلغت وحرصوها فعدوها نقوًدا بها
كيس ألف عليهم قرر حتى الباشا، مصالحة يف املحروقي محمد السيد سعى ثم
بالخزانة وجدوه الذي منها وخصموا املال، لبيت براني أكياس وخمسة كيًسا وخمسني
البحر يف بالتغريق وتوعدوها الزوجة عىل والتهديد التشديد بعد وذلك بالباقي، وطولبوا
األبنية، يف رصفه وما سنة كل يف ومرصفه إيراده بحساب الكاتب وأمر املال، تُظهر لم إن

ماضية. سنني مدة يف ذلك بعد يتبقى ما وينظر
والتزم املذكور، القدر تقرر حتى ويسعى يدافع املحروقي محمد السيد يزل فلم
ومنها الزوجة، باسم االلتزام حصص الباشا وضبط الحواالت، عليه وحولت بدفعه هو

ذلك. وغري القبلية، بالجهة ودفرينة وسوادة بالقليوبية قلقشندة
ابن عىل نكاحها عقد يف الباشا املحروقي السيد استأذن الزوجة عدة انقضا وبعد
فحرضيف بذلك فأذن بيتهم، خالفة توىل الذي اإلقبال أبو أحمد السيد هو الذي امُلتََوىفَّ أخي
بها زوَّجته جاريتها وهي عصمته، يف التي بطالق عليه حكمت أن بعد العقد وأجرى الحال
سجادتهم عىل وشيًخا خليفًة املنزل يف إليه املشار واستقر أوالًدا، منها وُرزق عمه، حياة يف
وأرشق واتفاًقا، وخريًا توفيًقا هللا زادهما يحيى، سيدي أخوه معه وسكن سيادتهم، ومحل

والكمال. بالجمال املتحيل اإلقبال أبو فهو إرشاًقا، السعادة أفق عىل املتصدر نجم

ال��ب��ره��ان واض��ح ال��ن��ج��اب��ة أث��ر ج��ده س��ع��ادة ع��ن ي��ن��ط��ق ال��م��ه��د ف��ي
ال��ل��م��ع��ان ف��ي س��ي��زي��ُد أْن أي��ق��ن��ت ن��م��وَّه رأي��ت إذا ال��ه��الل إن

املغربي. اليويس الرحمن عبد بن محمد الناسك الشيخ ومات
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عن منجمًعا العطار الهجني مصطفى الحاج بدار ونزل ورجع وحج مرص إىل ورد
يزورونه الناس إليه ويأتي حسنة، ومذاكرة حميدة طريقة عىل والسعي الناس، خلطة
منه، ينرس بما إنسان كل فجيب مسايل منه ويستفهمون الدعا، ويسألونه به ويتربكون
املحرم، عرشين تامن التالتا يوم َ وتُُويفِّ وتمرضسنينًا الدنيا، يف وتزهيد وانكسار بتواضع
املجاورين، برتبة الرشبيني الخطيب بجانب وُدفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيلِّ

الكربى. القرافة وهي
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ومايتني وعرشين تسع دخلتسنة ثم
وألف(١٨١٣م)

الديار من مكاتبات وردت ثامنه الجمعة ليلة يف فيه الجمعة، بيوم املحرم استهل
عىل وقبض مكة، أمري غالب الرشيف عىل قبض الباشا بأن األخبار وفيها الحجازية،
من مركب يف وأنزلهم جدة، إىل وأرسلهم عبيده، من طواشية عبيد وأربعة التالتة أوالده
السحاب، تسمى صغرية مركب يف وصل بالخرب وصل والذي بهم، واصله وهي مراكبه

السويس. إىل الحضور يف سبقتهم
وقلده الرشيفرسور، ابن أحرضيحيى عليهم قبض ملا أنه املكاتبة يف أيًضا وأخربوا
معهم، وأصحبوه بجدة الذي وزيره عىل أيًضا وقبضوا غالب، عمه عن عوًضا األمارة
بهذه الهجان وصل فلما الوجاقيل، عيل يسمى األتراك من شخًصا الكمارك يف مكانه وقلد
وأطلعه بيته يف بك كتخدا إىل وقته من ركب ليًال املحروقي محمد السيد إىل املكاتبة
إعالًما القلعة من مدافع عدة رضبوا الجمعة، يوم نهار النهار طلع فلما املكاتبات، عىل

بذلك. ورسوًرا
باشا عيل محمد ابن باشا إسماعيل لزواج أيًضا مهم بعمل بك كتخدا احتفل وفيه
خليل ابن بك عارف ابنة عىل باشا وإسماعيل الباشا، ابنة عىل الدفرتدار بك ومحمد
السابع ليلة يف عليهما العقد ذكر تقدم وقد إسالمبول، من صحبته أحرضها التي باشا
كتخدا فألزم الحجاز، إىل الباشا ه توجُّ قبل املاضية السنة من رمضان شهر من والعرشين
يكون أن عىل واتفقوا واللوازم، واالحتياجات الفرح بتنظيم املحروقي محمد السيد بك
املدعوين واجتماع الواليم وتعمل الباشا، حريم بيت تجاه األزبكية بربكة الفرح نصبة

الصابونجي. بيت بخرايب واملطبخ باشا، طاهر ببيت
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بوسط ونصبوا بالرتتيب، الناس طبقات عىل للمدعوين التنابيه أوراق وأرسلوا
القناديل، من التصاوير عليها تعمل التي والقناديل الوقدات ألجل صواري عدة الربكة
كتابة أو جمل عىل محمل أو شجرة أو متقابَلني سبَعني أو مركب صورة البُعد من فرتى
ونصب متقابَلني، ني صفَّ مدافع عدة الربكة بوسط وصفوا ذلك، ونحو هللا شاء ما مثل:
الفوالة حارة جهة التي املنارة برأس وآخره الباشا بيت تجاه من أوله حبله الحبل بهلوان
القشلة من بالقرب املاضية، الحوادث يف املتخربة األبنية حيث الخشاب، رصيف خلف

األخرى. بالناحية شامي آخر وبهلوان تكمل، لم التي خرسو باشا محمد وعمارات
ألجل أزبك جامع تجاه الرشايبي بيت إىل داره من املحروقي محمد السيد وانتقل

املهمات. مبارشة
تأتي فرقة فرقتنَي: رتبوهم األشياخ، ودعوة االبتدا يوم وهو السبت يوم أصبح فلما
واملغزلكني املالعيب أرباب أصناف باألزبكية واجتمع العرص، بعد وأخرى النهار ضحوة
أصناف ذلك وغري والربامكة، والرقاصني والقرداتية والحواة والحبيظية والجنباذية
وأكابر وأباعد وأقارب ونسا رجال الناس أصناف ناحية كل من وأقبل فاحتفلت، وأشكال
الطرق ازدحمت حتى التفرج، ألجل وأروام ونصارى ويهود وفالحون وعساكر وأصاغر
واملرتددين. والراجعني الذاهبني الناس بأصناف النواحي جميع من األزبكية إىل املوصلة
ليًال األخرى التالية الجمعة ليلة إىل املذكور السبت ليلة من املدافع رضب واستمر
عىل والبهلوانات املالعيب أرباب ولعبت الليل، يف والسواريخ والنفوط والحرايق ونهاًرا،

الحبال.
وصادف ومساكنهم، حاراتهم تجاه وحراقات وقدات وعملوا النصارى احتفل وكذلك

ومالعيب. مراجيح لهم وعملوا امليالد عيد ذلك
وممثلة مشكلة عربات بعمل والصنايع الحرف أصحاب عىل التنبيه وقع ذلك أثنا ويف
بتنميق وصناعة حرفة كل أهل فاعتنى العروس، زفة يف بها ليمشوا وصنايعهم بحرفتهم
له سولت من كل فكان البعض، بعضهم عىل وتفاخروا وتناظروا وتباهوا شكله، وتزيني
ذلك ألن ورقة؛ فيعطيه لذلك املتعني إىل وذهب فعله، يش بأحدث الشيطان وحدثه نفسه
فيفرض البعض، بعضهم وإلزام بتحكماتهم بل مقدر، عدد أو مخصوصة ألناس يكن لم
وما العربة عىل وينفقها منهم، يجمعها فرايضودراهم أشخاصأهلها عىل الحرفة رئيس
يستعريه أو يكرتيه وما يسحبونها، رجال أو خيل أو وحمري وحبال أخشاب من يلزمها
غريها عن بها تتميز التي الصنعة وأدوات والطلعيات، واملقصبات املزركشات من لزينتها
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أنواع فيها األواني وأمامه كالحلواني، فيها جالس والبايع حانوت، كأنها الشكل يف فتصري
والرشبتيل والرشبات، حوله معلقة السكر وأقماع امللبس أواني وحوله والسكر، الحلوى
والقزاز والخياط والنجار والحداد والزيات والرومي البلدي والعقاد والحريري والعطار
يخبز وهو الفرن وعه والفران والطحان املعلق، بمنشاره ينرش وهو والنشار والحباك،
والنيفاوي والكبابجي الجاموس جزار ومثله الغنم، لحم وحوله والجزار والفطاطرة فيه،
بالعربة، ماٍش وهو به يدور والثور بالحجر والجباسني والجيارين والسمك، الجبن وقالء
وفيهم عربة، وتسعون إحدى تتمتة والسمكري وللبناء للنحاس، واملبيض واملبلط والبَنَّاء
خالف العجل، عىل األرض عىل تميش والقلوع العدة، كاملة كبرية قنجة يف املراكبي حتى

بالعروس. املختصة عربات أربع
وزمورهم، وطبولهم بمواكبهم وانجروا العربات، تلك سحبوا األربع يوم كان فلما
باملالبس مزينون وهم والزمور، الطبول خلف مشاة وصناعها حرفتها أهل عربة كل وأمام
الهوا باب ناحية من الربكة إىل ينزلون فكانوا مستعارة، وأكثرها الفاخرة ومالبسهم
بورقته الحرفة كبري ويأتي الخشاب، رصيف ناحية إىل الباشا بيت تحت من ويمرون
وألفني كشمريي شال البعض فيعطي ودراهم، بخلعة عليه فينعم ملالقاتهم املتعني إىل
وأهلها. الصنعة مقام قدر عىل جوخ أذرع أربعة أو قطني تفصيلة طاقة والبعض فضة،
رصيف عند بأرسهم واصطفوا الغروب، بعد إىل النهار أول من مرورهم واستمر
ومنهم أشخاًصا لرتتيبها وعني الزفة، مرور رتبوا الخميس يوم أصبح وملا الخشاب،

املنظمني. كبري وهو الشمس رضب محمد السيد
وذهبوا البكري، خليل الشيخ سكن كان الذي وهو الحريم، بيت من خروجها وكان
القرصين بني إىل الغورية إىل زويلة باب إىل الربع تحت عىل املوسكي طريق عىل وانجروا
قبيل حددوها التي باشا إسماعيل رساية إىل بوالق إىل الحديد باب إىل مرجوش سوق إىل

الغروب. عند إال منزلها إىل تصل فلم الشون، من قريبًا بوالق
ثم املحتسب، ثم الرشطة وايل ثم الدالة العسكر من طايفة الزفة أول يف وكان
نقارة كل وعىل نقاقري عرشة وعدتها والنقاقري، املساخر وبعدهم الينكجرية أغات موكب

تفصيلة.
موكب يف الخلييل خان تجار وطايفة الغورية تجار أيًضا وفيها املذكورة العربات ثم

وغريهم. الشوام نصارى من الحمزاوي وتجار حفل،
بوالق، طريق حتى طرقها يف للفرجة الخاليق فيه اجتمعت مشهوًدا يوًما وكان

األثمان. بأغىل والحوانيت الشارع عىل املطلة األماكن الناس واكرته
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والجيزة. واألزبكية بوالق من مدافع عدة رضبوا قرصها إىل العروس وصلت وملا
فرسموا الجمعة، بعد الذي السبت يوم فيه واالبتدا الثاني املهم عىل العزم وكان
ببوالق وأقمن النسا، من يصحبها ومن العريس أم لتأخر األخرى الجمعة إىل بتأخريه

باألزبكية. حالها عىل واآلالت والحبال الصواري نصبة واستمرت الجمعة، تلك
وقد القديمة، مرص إىل مكة رشيف غالب السيد وصل عرشه سابع األحد يوم ويف
وحرضصحبته باشا إبراهيم فتلقاه القصري، ثغر مرساة إىل القلزم من السفينة به أتت
صحبته الواصلني والعسكر وعبيده أوالده من معه بمن النيل ركب ثم وقوص، قنا إىل
القلعة من مدافع عدة رضبوا بك كتخدا إىل الخرب وصل فلما القديمة، مرص إىل وحرض

اْلَكِريُم﴾. اْلَعِزيُز أَنَت إِنََّك ﴿ذُْق تعاىل: قوله حد عىل له، وإكراًما بوصوله إعالًما
وإحضاره، ملالقاته طايفة يف بك كتخدا أخو أغا وأحمد السلحدار بك صالح وركب
الرسوجية بخط بك هللا عبد ابن بعطفة بك كتخدا أخي أغا أحمد بمنزل مكانًا له وهيَّئُوا
بك ومحو بك ومحمود الخازندار بونابارته وصحبته هناك الكتخدا وانتظره فيه، لينزل
الكتخدا نزل الدار إىل وصل فلما املحروقي، محمد والسيد الباب أغات أغا وإبراهيم
صعد حتى إبطه تحت بيده الكتخدا ولزم يده، وقبَّلوا الركوبة سلم عند والقوه والجماعة
يف له أذن حتى قدميه عىل قايًما الكتخدا واستمر له، أعدوه الذي الجلوس محل إىل
وقبَّل فتقدم املحروقي محمد السيد عن الكتخدا وعرفه الجماعة، وباقي هو الجلوس
ويطمنوا ويؤانسوه الكالم يف عنه ليرتجم الكتخدا بحذا وجلس عليه وسلم له فقام يده،
ديوانه، إىل الذهاب يف واستأذنه الدولة بأحوال باشتغاله له اعتذر الكتخدا إن ثم خاطره،
وباقي هو منرصًفا وقام عذره فقبل ولوازمه، الخدمة يف عنه ينوب أخاه أن وعرفه
عنده بالتخلف أمرهما الكتخدا فإن بك، ومحمود املحروقي محمد السيد عدا ما الجماعة
منزلهما. إىل انرصفا ثم وعبيده، التالتة أوالده ومعه صحبته وتغديا معه فجلسا ساعة،
واالجتماع عليه بالسالم التجار من غريهم أو األشياخ من ألحد الكتخدا يأذن ولم
وابنه هو واستمر مكة، إىل الباشا ذهب ملا أنه عليه القبض كيفية يف بلغنا والذي به،
العهود معه وجدد واملصافاة، واملساملة املصادقة عىل غالب الرشيف مع باشا طوسون
وهو قلة، يف إليه يذهب الباشا كان صاحبَه، أحٌد يخون ال بأن الكعبة جوف يف واأليمان
القعدة، ذي من يوًما عرش خمسة ذلك عىل واستمروا كذلك، ابنه وإىل إليه يأتي اآلخر
به استقر فعندما كثرية، عساكر بالدار فوجد قلة يف كعادته إليه باشا طوسون دعاه ثم
من الجنبية وأخذ منه فدنا املجلس إىل وطلع وافرة، عدة يف بك عابدين وصل املجلس
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يف أشغايل أقيض حتى ولكن وطاعة، سمًعا فقال: للدولة، مطلوب أنت له: وقال حزامه
انتظارك. يف حارضة والسفينة ذلك، إىل سبيل ال فقال: وأتوجه، أيام تالتة ظرف

الحرب، وأرادوا رسايته أبراج عىل وصعدوا رجة، وعبيده الرشيف جماعة يف فحصل
أستاذكم، وقتلت البلدة أحرقت حرب منكم وقع إن لهم: يقول الباشا إليهم فأرسل
الشيخ إليهم فحرض التالتة، أوالده بها وكان ذلك، عن يكفهم الرشيف أيًضا لهم وأرسل
وإنما بأس هناك يكن لم لهم: وقال وخدمهم، الرشيف خواص من وهو تركي أحمد
يقلد أن يريد الباشا وحرضة بالسالمة، ويعود الدولة مع مشاورة يف مطلوب والدكم

رجوعه. حني إىل أبيه عن نيابة كبريكم
الذي خالف محل إىل بهم فذهب معه، وقاموا لكالمه كبريهم انخدع حتى يزل ولم
ابن وهو رسور، بن يحيى الرشيف الباشا أحرض الوقت ويف بهم، محتفًظا والدهم به
الرشيف وعزل باسمه البلدة يف ونودي مكة، أمارة وقلده عليه وخلع غالب، الرشيف أخي
باشا، طوسون عند أيام أربعة غالب الرشيف واستمر السلطانية، األوامر حسب غالبًا
وأنزلوهم جدة، بندر إىل وبأوالده به وذهبوا العسكر من عدة معه وأصحبوا أركبوه ثم

ذكر. كما وحرض مرص، صعيد من القصري ناحية إىل بها وساروا السفينة
بك كتخدا فعمل مثاالن، يده وعىل الرومية الديار من قاصد وصل األربع يوم ويف
التقرير أحدهما مثاالن وهما ذلك، وقري عرشينه حادي الخميس يوم صبحية يف ديوانًا
باستيال والبشارة اإلخبار والثاني الجديدة، السنة عىل مرص والية عىل باشا عيل ملحمد

القلعة. من مدافع عدة رضبوا قرايتهما من فرغوا وملا الرصب، بالد عىل العثمانيني
فرضبوا عربات، يف األزبكية إىل بوالق من الباشا حريم حرض اليوم ذلك عرصية ويف
الدفرتدار، عيل الباشا البنة التاني املهم عمل يف ورشعوا األزبكية من مدافع لحضورهن
من أزيد واحتفلوا والواليم العزايم وعملوا املتقدم، النسق عىل السبت ليلة من ذلك وافتتحوا
وأوالده هو حدته عىل الرشايبي ببيت مكانًا له وأعدوا غالب الرشيف وأحرضوا األول، املهم
وأوالده الرشيف وعىل ليًال، والحراقات والشنك نهاًرا والبهلوانات املالعب عىل ليتفرجوا
فيه. أنزلوا الذي باملنزل عليها كانوا التي والصورة الوجه عىل أحد بهم يجتمع وال الحرس،
خمسة األوىل عن زادوا وقد وأصحابها، العربات أرباب اجتمع األربع يوم يف كان فلما
لهم ونصبوا املتقدم، النسق عىل الربكة بنواحي وباتوا الزجاج، معمل وفيهم عربة عرش

شتا. الوقت ألن واملطر؛ الربد من تقيهم خياًما
عىل الهوا باب ناحية من الزفة وموكب العربات انجرت الخميس يوم أصبح وملا
عىل املظفر عىل الصليبة من وعطفوا الجماميز، درب عىل الخرق باب عىل املوسكي قنطرة
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عىل الجمالية عىل الغورية شارع عىل زويلة باب عىل بك رضوان قصبة عىل الرسوجية
لها، أعدوه الذي املنزل إىل الهوا باب عىل األزبكية عىل السورين بني عىل مرجوش سوق
وملا بك، بإسماعيل متزوجة وكانت بك، إبراهيم بنت وهي بك إسماعيل ابنه بيت وهو
هذه يف مستحفظان أغاوية توىل وقد باأللفي، ويعرف أغا محمد مملوكه بها تزوج مات
بديًعا نقًشا ونقشها وزخرفها الحريم بداخل مكانني بها وعمر الدار، بهذه واعتنى الدولة
السنة هذه أوايل يف املذكورة ماتت وملا سنتني، نقشها يف واستمروا العجم، صناع صناعة
املعروف مرص قضا عن املنفصل القايض عنده الباشا وأنزل فيها، ساكنًا هو واستمر
الباشا أمره ثم إسالمبول، من حرض حني أفندي صادق مكة وقايض أفندي ببهجة
أوايل يف منها فخرج املزفوفة، هذه ابنته بها يسكن أن ألجل وإخالها منها بالخروج
يف وزادوا بيضوها ذلك وعند الباشا، بصحبة الحجاز إىل القاضيان سافر وكذلك شوال،
وما والصناديق العروس جهاز إليها ونقلوا الفاخرة، الفرش بأنواع وفرشوها زخرفتها
نسا من حتى وحريماتهم، األعيان من والتحف والجواهر واألمتعة الهدايا من إليها قدم
النقوط يف وغرموا واستدانوا وباعوا طاقتهم فوق تكلفوا وقد املنكوبني، املرصيني األمرا

ومديونني. مجردين به أصبحوا ما املهمني هذين يف والهدايا والتقادم
التي العروسني أم عىل عرضوها هديتها منهن املشهورات إحدى قدمت إذا وكان
أعجبتها فإن وغريها، واملقصبات املجوهر املصاغ من فيها ما فقلبت الباشا، زوجة هي
زوجته، أو مرص أمري بنت كانت التي فالنة مقام هذا قايلة: بردها أمرت وإال تركتها،
ثم البال، وانكساف الخاطر كرس من يلحقها ما مع ذلك ونحو للزيادة املسكينة فتتكلف

بالزفة. وصلت عندما الدار تلك إىل العروس أدخلوا
رجال ومعهم الرشطة أصحاب طاف بيومني الزفة موكب مرور قبل أنه حصل ومما
عارضهم ما هدموا القياس عن يضيق طريق أو بناحية مروا فكلما مقياس، بأيديهم
واملالعيب العربات ملرور الطريق التساع الجهتني من غريها أو الدكاكني مساطب من
تمر التي والطرق الحوانيت بزينة األربع يوم يف ونودي األبنية، من كثريًا فأتلفوا وغريها،

بالعروس. الزفة عليها
توسطت عندما املذكور الخميس يوم يف أن السماوية الحوادث من حصل ومما
حتى غزيًرا مطًرا السما وأمطرت بالغيام الجو أطبق املدينة، بوسط مرورها يف الزفة
للفرجة، املتجمعني والرجال النسا من الخاليق وابتلت األرض وتوحلت الطرق تبحرت
يف للميش املتعينون وأما واملساطب، الحوانيت وفوق بالسقايف الكاينني وخصوًصا
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ثيابهم وابتلت نظامهم فاختل مهرب، وال ذلك من لهم مفر ال الذين بد، وال املوكب
الغيث وهطل مالبسهم، وتلفت وساوسهم وزادت أوضاعهم وانتقضت طباعهم وتكدرت
العربات به زينت وما والكشمري، والسليمي الكرخانة والشاالت والحرير األبريسم عىل
الحسان، واألغاني القيان من بداخلها من عىل ونفذت واملقصبات، املزركش أنواع من
ووىلَّ الزفة ترك من ومنهم أبلق، بالوحل ثوبه وصار تزحلق بعدما وقع الناس من وكثري
الحمري وتعارجت الرطريط، من لها تلطخ بما الحيط يف يديه يمسح عطفة يف هاربًا
وال كثري، يش للناس وتلف العالج، به ينفع ولم الزجاج تنور وانهدم البياجري، وتعثرت
من الشمس دنو قبيل إال دارها إىل العروس تصل ولم تدبري، وال حيلة هللا قضا يدفع
طوبة عرش ثالث اليوم ذلك ووافق النَّو بيوت وانكشفت الجو انجىل ذلك وعند غروبها،
والربسيم. الغلة ملزارع النفع العميم الغيث بذلك وحصل املحسوبة، القبط شهور من

املحمل صحبة الحج قافلة بوصول اإلخبار فيها العقبة من مكاتبات وردت وفيه
باشا. دايل بك مصطفى وأمريها

يف وردوا وغريهم، األتراك الحجاج من كثري وصل عرشينه تاسع الجمعة يوم ويف
من مخدومه فارق أنه عنه وأخرب باشا، قهوجي تابع ووصل السويس، بندر إىل البحر

السويس. إىل وحرض بك عابدين أم مع مركب يف ونزل العقبة

(١٢٢٩ (سنة األحد بيوم صفر شهر واستهل

نحو حملوا اللوق بباب الكاينني البارود صناع أن الحوادث من اليوم ذلك يف وقع مما
التي الجلود من املصنوعة الظروف وهي بارود، مآلنة أوعية الجمال من أحمال عرشة
فلما الربع، تحت ناحية إىل الخرق باب من فمروا القلعة، بها يريدون البطط تسمى
ورد الجمال مع فتشاجر عسكري، شخص الجمال وبصحبة الشمع، معمل تجاه وصلوا
بالنار فالتهبت البطط، إحدى فأصابت الطبنجة بفرد فرضبه منه فحنق القول، عليه
السقيفة فاحرتقت السما، عنان إىل وصعد الجميع فالتهب األحمال، باقي إىل ورست
من وكذلك الحوانيت، من أسفلها والذي البيوت من بناحيتها وما الشارع عىل املطلة

احرتق. فيمن والجمال العسكري ذلك واحرتق الوقت، ذلك يف مروره صادف
رفيقتها مع ثيابها فاحرتقت رفيقتها، مع املحتشمات النسا من امرأة مرور واتفق
إىل وصلت فما الناحية، تلك من بالقرب دارها وكانت فيها، ترعى والنار تجري وذهبت
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بعدها األخرى ووصلت جسدها، أكثر واحرتق الثياب، من عليها ما احرتق حتى الدار
التاني. اليوم ضحوة يف األخرى ولحقتها ليلتها من فماتت وعريانة، محرتقة وهي

وأما وصبيان، وأطفال ونسا رجال من نفس املاية من أكثر الحادثة هذه يف ومات
خرجت من وفيها الجلود محرتقة سود وهي الشوارب، أبي بيت إىل فأخذوها الجمال
يف والهدم واملوت الحرق من حصل الذي هذا وكل ينحروها، أو يعالجوها فإما عينه،

عني. طرفة
الحجاج مرصوترك إىل الحجاج ركب أمري بك مصطفى وصل االتنني يوم تانيه، ويف
ودخل األربع، يوم املحمل مع فدخل الربكة، إىل عايًدا وأصبح داره يف فبات الحمرا، بالدار
املذكور حضور وسبب يوًما، وعرشين واحد يف املسافة أخذ إنه بحيث وأتعبهم الحجاج
امرأة عليها واملتأمر تربة، ناحية إىل الطايف من الرشيف وعساكر بعساكره ذهب أنه
مع مرص إىل بالذهاب وأمره الباشا عليه فحنق هزيمة، رش منها وانهزم فحاربتهم

املحمل.
خمسة وصحبتهن محاظيه، من عينهم تالتة أو ثنتني يستدعي الباشا أرسل وفيه
اليوم ذلك يف فأرسلوهن الفطور، أنواع وعمل الطبخ يف األسطاوات السود الجواري من
لقايض زوًجا وكانت أيًضا جواريه من وهي القهرمانة، نفيسة وصحبتهن السويس إىل

املايض. العام يف بالحجاز مات الذي املحتسب أوغيل
جهة حريمه مع يسكنها داًرا له فعينوا غالب الرشيف حريم وصل أيًضا وفيه
موجودات عىل الباشا واستوىل املحافظون، وعليهم أوالده ومعه فسكنها العزى، سويقة
بمكة ونقود وبهار وبن وتجارات ورشك ومخبآت وودايع وأمتعة نقود من غالب الرشيف
بما رسايته من وجواريه حريمه وأخرجوا هللا، إال قدره يعلم ال يش واليمن، والهند وجدة

حرمته. وهتكوا فاحًشا تفتيًشا فتشوهن بعدما الثياب، من عليهن
وسيادته دولته من وخرج مملكته من انتُزع غالب الرشيف هذا امللك، مالك اللهم قل
مع وخرج ركب ملا إنه حتى العجني، من كالشعرة كله ذلك من وانسل وذخايره، وأمواله
الذي وكل يعترب، من فليعترب جيوبه، يف ما أخذوا جدة إىل به متوجهون وهم العسكر
الرشيعة، ومخالفة الظلم من جناه فيما وغريه التغريب من بعُد له سيقع وما له وقع

العاقبة. وحسن السالمة هللا نسأل طريق، بأي وتحصيلها الدنيا يف والطمع
أبواب عىل املناداة وأمامه املدينة، بأسواق أيًضا األغا طاف خامسه الخميس يوم ويف
الريال بحساب إال والبهار البن بيع يف يتعاملون ال بأنهم التجار من والوكايل الخانات
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يسمون ال البن باعة ألن نصًفا؛ تسعني يرصف الذي وهو الناس، معاملة يف املتعارف
من خالفها يقبلون وال بأعيانها، إياها إال ثمنه يف يقبضون وال الفرانسة، إال بيعه يف
بالقنطار يشرتي ومن والقطاعني الفقرا للمتسببني تعب بذلك فيحصل املعامالت، جنس
بني املعروف والريال املعاملة جنس من يشا ما املشرتي يدفع املناداة فبهذه دونه، أو
بهذا إال يسمي فال القنطار سعر سمى وإذا فضة، نصًفا تسعون رصفه الذي الناس،
تعطيل من يقع كان ما بسبب املحروقي؛ محمد السيد بإشارة املناداة وهذه الريال،

األسباب.
البحرية األرايض قياس عن للكشف غايل املعلم وصحبته بك محمود سافر وفيه
انحسار وقت من واملسلمني النصارى من مبارشيهم بصحبة القياسون إليها نزل التي
القصبة عن تنقص بقصبة يقيسون وهم البحرية باألقاليم وانترشوا األرايض، عن املاء

القديمة.
ببيت فأنزلوهن السويس، من غالب الرشيف حريم وصل تاسعه االتنني يوم ويف
ومعهن حبشيات، واألربعة بيضا، جارية إحداهن خمسة، وعدتهن املحروقي محمد السيد
وصحبته بك، كتخدا أخو أغا أحمد وصحبته سيدهم وحرضإليهم وطواشية، سود جواري
يُجري وهو املذكور، بمنزل مقيمني الجميع واستمر العسكر، من نفًرا العرشين نحو
وكشمريي مقصبات من كساوي لهم ل وفصَّ واملصاريف، بهم الاليقة النفقات عليهم

هندية. وتفاصيل
من ليسافر بعساكره اآلثار ناحية إىل بك محو خرج عرشه رابع السبت يوم ويف
الريح ملخالفة أيام عدة هناك مقيًما فاستمر الباشا، باستدعا الحجاز إىل القصري ساحل
إسكندرية يف كورنتيلة عملوا قبله، والذي بل الشهر، هذا أوايل ويف أواخره، يف وارتحل

ودمياط.

(١٢٢٩) األول ربيع شهر واستهل

رسحتهما. من غايل واملعلم بك محمود رجع فيه
الذي املنزل إىل املحروقي محمد السيد بيت من بعياله غالب الرشيف انتقل وفيه
به وأسكنوه وبيضوه أصلحوه بعدما العزى بسويقة باشا لطيف بيت وهو له، أعدوه

لبابه. املالزمون والعسكر اليسق وعليه
االلتزام جميع ضبط يتضمن الباشا من إليه وصل فرمانًا بك كتخدا أبرز وفيه
الخزينة، من فايظه يأخذ امللتزم بل الترصف، عن امللتزمني أيدي ورفع الباشا، لطرف
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كتخدا إىل فطلعوا املشايخ عىل واجتمعوا اللغط، فيهم وكثر الناس ضج ذلك أشيع فلما
تقطعون كيف له: فقالوا مخالفته، يمكنني وال بذلك أمر ورد نعم، فقال: وسألوه بك،
يتعيشن قرياط نصف أو قرياط وللواحدة وعواجز أرامل وفيهم وأرزاقهم، الناس معايش
وناقشوه فراددوه العامرة، الخزينة من الفايظ يأخذن فقال: عنهن؟ فينقطع إيراده من
الجواب؛ وننتظر عرضحاًال للباشا نكتب له: قالوا أن إىل ويبعد ويقرب يهون وهو
ترصيف يف املهدي الشيخ ورشع املجلس، وفك املسايرة باب من ذلك إىل فأجابهم
اللغط وكثر التزام، له ليس الذي البعض امتناع بعد عليه وختموا فكتبوه العرضحال

ذلك. بسبب فيهم
يف ورصخوا األزهر، الجامع إىل امللتزمات النسا من كثري جمع حرض خامسه ويف
دورهم، إىل وذهبوا فتفرقوا وأوراقهم، محافظهم وبددوا الدروس وأبطلوا الفقها وجوه
جاهم ثم العرص، بعد إىل َهْرج يف واستمروا العامة، من الكثري معهم اجتمع قد وكان
يقلن: وهن النسا وذهب الجمع، فانفض حدتهم به سكن كذبًا كالًما لهم يقول من
ويف وأرزاقنا، ومعايشنا حصصنا عن لنا يفرجوا حتى املنوال هذا عىل يوم كل يف نأتي
قد البساط أن علموا وما الرزية، يدفعون أنهم أو بقية اإلناء يف أن وغفلتهم الناس ظن
قد الجور وكلب الهوى، واتبع الرصاط عن ومال وغوى، وأضل ضل قد وكالٍّ انطوى،
كتخدا إىل الخرب وصل وملا معانًدا، وال معارًضا وال طارًدا له يجد ولم وعوى، أنيابه كرش
ما بسبب له: فقال باألزهر؟ الجمعية هذه خرب ما له: وقال املشايخ، بعض طلب بك
عىل تسلطونهم الذين أنتم وإنما معاشهم؟ قطع ومن قال: معاشهم، قطع عن بلغهم
عيل وطلبه حقه، من وأخرج أغراهم من عىل أستخرب أني بد وال ألغراضكم، الفعال هذه
يميزهن ومن علمي وما فقال: البيوت؟ أي من النسا هوال عن أخربني له: وقال الوايل أغا
همتهم، وبردت املجلس وانفض منعهن، عىل يل قدرة وال العساكر، نسا وأكثرهن وغالبهن

وتنظيمه. وترتيبه به أمروا ما تنفيذ يف ورشعوا وانكمشوا
عرشه. تالت يف وسافرا أياًما فأقاما غايل، واملعلم بك محمود حرض وفيه

مريض وهو املنوفية، إقليم من بنجاتي املعروف محرم أغا حسن أحرضوا وفيه
وُدفن. يوم تاني َ وتُُويفِّ

األسواق بكنس الناس يأمرون وهم التبديل وأغات والوايل األغا مر عرشه خامس ويف
وبأيديهم حوانيتهم من ونزلوا الناس فابتدر تأخري، غري من الوقت ذلك يف حاًال ورشها

يرشونها. ثم حوانيتهم تحت بها يكنسون املكانس
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مرص إىل الباشا أرسله رسور، الرشيف ابن هللا عبد الرشيف حرض عرشه تاسع ويف
بك كتخدا أخي أغا أحمد بمنزل فأنزلوه الحجاز، أرض من منفيٍّا القصري ناحية من

يره. ولم بعمه يجتمع ولم عليه، محجوًرا
الباشا إىل يرسل وما الرضب دار احتياج بسبب الفرانسة للريال الطلب كثر وفيه
مقادير فوزعوا قروًشا بدلها ويأخذون ذلك من جملة بإحضار التجار وألزموا ذلك، من

منها. عليه قدروا ما وجمعوا يحتمله، بما أفرادهم عىل
ذلك وسبب يومني؛ معلًقا واستمر زويلة، باب عند صالح يسمى شخص ُشنق وفيه
عقلها، يف خلل لها وحصل ومالها، متاعها وأخذ بامرأة وتزوج والوالية، الجذب يدعي أنه
املرأة، متاع من أخذه مما جانبًا منه واستخلصوا بحبسه فأمر بك كتخدا إىل أمره فأنهوا

بشنقه. الكتخدا فأمر حقه يف الناس كالم وكثر
الذي بالبيت ونزل القبلية، الجهة من الباشا ابن بك إبراهيم حرض أواخره ويف

محرم. بن أحمد بيت وهو املسمط، بدرب الجمالية بناحية اشرتاه

(١٢٢٩ (سنة األربع بيوم الثاني ربيع شهر واستهل

الباشا عند من مرسًال الحجاز ناحية من أغا ميمش حرض سادسه االتنني ليلة ويف
سبعة بطلب أرسل بأيام ذلك قبل وكان الحجاز، إىل للحضور باشا حسن باستعجال
أخالط من أشخاص استكتاب يف بك كتخدا فرشع كيس، آالف وسبعة عسكري آالف
معاشه يف الحال به ضاق من كل فكان القرى، وفالحي وصعايدة مغاربة بني ما العالم
ويعطيه مايتني أو ماية عىل أمريًا جعله وجيًها كان وإن فيكتبونه، نفسه ويعرض يذهب
أنفاره، وكذلك وطبنجات بسيف ويتقلد وسالًحا فرًسا ويشرتي أنفاره، يف يفرقها أكياًسا
ويأخذ إبطه، تحت بارود وزنة له ويعلق العسكر، لبس مثل ولباًسا قناطيش ويلبسون
الذين الفعلة من أشخاص وفيهم املوكب، مثل كبريهم أمام ويمشون بندقية كتفه عىل

وبرابرة. العماير يف والطني الرتاب شيل يف يُستعملون
من الكثري وجمعوا ذلك، أمثال من رجال بطلب وغريهم الفيوم إىل الكتخدا وأرسل
من وغريهم والبياطرة، والحدادين والنجارين والفرانني الخبازين مثل: الصنايع أرباب
الناس خبز خبيز وتعطل مخابزهم الفرانون فأغلق قهًرا، ويسحبونهم الصنايع أرباب

أياًما.
حرض ثم سفره، ولوازم أحواله تشهيل يف فرشع باشا لحسن الطلب ورد وفيه

… وغريها األموال من املطلوبات واستعجال باستعجاله أغا ميمش
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الرضب لدار والفضة الدهب يوردون الذين املوردين اليهود عىل قبضوا وفيه
وانقطاع لها والطلب أْخذها لكثرة ا جدٍّ الناس بأيدي َقلَّت وقد الفرانسة، إحضار بسبب
راتب أن وذلك متحريين؛ حال أسوا يف ونزلوا ورضبوهم فحبسوهم بالدها، من مجيها
من مرات تالت وقدرها درهم ألف وستني تالتة عنها يوم كل يف آالف سبعة الرضبخانة
نصًفا وعرشين ماية القراضة النحاس سعر بلغ حتى قروًشا ذلك يرضبون النحاس،

فضة.
وهما مرص، إىل رسحتهما من غايل واملعلم الدويدار بك محمود حرض تاسعه ويف
أن حضورهما وسبب املفروض، املال وتشهيل األرايض قياس مبارشة عىل املتأمران
وعادا أيام أربعة فأقاما أمر يف معهما ليتشاور للحضور بطلبهما أرسل باشا إبراهيم

شغلهما. إىل راجَعني
إسماعيل أخوه صحبته وذهب أسيوط، إىل عايًدا باشا إبراهيم سافر منتصفه ويف

الطاعون. من وهروبًا خوًفا الصغار والبيكات باشا
بغيظ التي داره بقرب الذي أوغيل دبوس عمره الذي الجامع تعمري كمل وفيه
ونقل وزخرفه وأنشاه جميعه، فهدمه تخرب قد وكان العيني، جوهر جامع وهو العدة،
بديع منربًا به وعمل الشوارب، أبي بيت من ورخاًما وأخشابًا كثرية أنقاًضا لعمارته

اليد. واضعي من وأماكن أطيانًا أوقافه جهة واستخلص الصنعة،
الباشا. إىل مطلوبة الحجاز إىل أخشاب جملة أرسلوا وفيه

ال ومن السبت، يوم عرص بعد منها بالخروج الجيزة سكان عىل نادوا أيًضا وفيه
فخرجوا الغروب إىل وأمهلوهم يدخل، فال خرج ومن ذلك، بعد يخرج فال الخروج يريد
السما تحت منهم األكثر وبات البلدة، خارج إىل وأوانيهم وأوالدهم وأطفالهم بأمتعتهم
وأتباعهم عساكرهم من الكثري أيًضا وخرج أخرى، بلدة إىل الرحيل عىل الوقت لضيق
حمار عىل البلدة أهل من متاعه حمل من وجدوا كلما فكانوا والحبس، املقام يريد ال ممن
يف الجيزة ألهل وحصل الحمار، وأخذوا األرض إىل به رموا بها يستقر جهة إىل ليذهب
قلة مع وهم مجرد ذلك وكل أوطانهم، عن والجال الكرب من عليه مزيد ال ما الليلة تلك

اليسري. النزر إال الطعن وجود
السويس، جهة إىل الباشا إىل املطلوبة املال خزينة سافرت عرشينه تالت ويف
كيس وخمسماية ألفان وقدرها لخفارتها، الدالة عسكر من كبرية عدة معها وأصحبوا

قروش. جميعها
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(١٢٢٩ (سنة األوىل جمادى شهر

التي وخيامه بوطاقه ونزل بعساكره، باشا حسن خرج ثالثه يف الجمعة، بيوم استهل
بيومني. خروجه قبل بالعادلية له نُصبت

وأخشاب باشا دايل بك حسن بطلب الحجاز ناحية من هجانة وصلت رابعه ويف
باشا طوسون أن وعساكره الباشا عن املخربون به أخرب والذي وجمال، واحتياجات
«غالية»، لها يقال التي املرأة بها التي تربة، ناحية عىل بعساكرهم ركبوا بك وعابدين
العربان وألن بطايل، يظفروا ولم منهزمني، رجعوا ثم أيام ثمانية حروب بينهم فوقعت

عليه. القبض من الرشيف حق يف منه حصل ملا الباشا من طباعهم نفرت
ومنهم النواحي، يف وتفرقوا األخصام إىل وانضموا األرشاف من الكثري وهاجر
وحاربهم الحرب، قيام وقت العسكر خلف من فأتى راجح، الرشيف له يقال شخص
الباشا عند وجودها َقلَّ الجمال أن وأخربوا املدد، عنهم وقطع واألحمال الذخرية ونهب
غال بالحرمني واقع أنه أيًضا وأخربوا ثمن، بأغىل له املساملني العربان من ويشرتيها
عىل حتى فيبيعه مرص، من إليه الواصلة للغالل الباشا واحتكار الجالب لقلة شديد
الَحب من شيٍّا استصحابهم يف والحجاج املسافرين عىل التحجري من تمن بأغىل عسكره
يف به يتزودون مما معهم يجدونه ما ويأخذون السويس يف متاعهم فيفتشون والدقيق،
من بدلها وأعطوهم لنفقتهم الفرانسة من معهم يكون وما الدقيق أو القمح من سفرهم

القروش.
عنها نصًفا، وعرشين تمانماية العددية الفضة من الفرانسة الريال رصف بلغ وفيه
واملحبوب بل واملشخص، الفرانسة وجود وقلَّ قرًشا، عرشون واملشخص قروش ثمانية
واملشخص قروش، بسبعة الريال يُرصف أن عىل نودي ثم ا، جدٍّ الناس بأيدي املرصي
يف ذلك عىل زاد من وعاقبوا ذلك، يخالف بمن ونكلوا ذلك يف وشددوا قرًشا، عرش بستة
أو مبيع يف عليه عثروا فمن وعيونًا، جواسيس الناس يف وأطلقوا املبيعات، أثمان قبض

والتغريم. والرضب بالحبس وعاقبوا وأخذوا به أحاطوا بالزيادة قبض أنه غريه
كأنه فيساومه للبايع أحدهم يأتي متنكرين أشخاًصا طرفهم من أرسلوا وربما
يف ويناكره األول، بحسابه ويحسبه مشخًصا أو رياًال الثمن ضمن يف له ويدفع مشٍرت،
أو رابحة البيعة كانت إذا وخصوًصا سلعته، بوار من خوًفا البايع تجاوز فربما ذلك
فما إفالسهم، أو الناس حال وقف بسبب الزبون وقلة الباعة، زعم عىل استفتاح بيعة

وعده. ويالقي األعوان يدي بني وهو إال يشعر فما يسريًا عنه يتباعد أن إال هو
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ونحو املتمرضني، العسكر من جملة وفيها السويس من قافلة وصلت منتصفه ويف
أغا وعيل حسن ودايل أوغيل حجو وفيهم مرص، إىل الباشا نفاهم كبارهم من العرشة

قنبور. أغا وأحمد ميسو ومصطفى أزرجنيل أغا وحسن وترجوا درمنيل
العتيقة مرص إىل املختلفة األجناس ِمن معهم وَمن املغاربة عسكر خرج أيًضا وفيه
املراكب لقلة بقنا يزل لم فإنه بك محو وأما الحجاز، إىل القصري ناحية من ليذهبوا

الحجاز. إىل تحملهم التي بالقصري
وبضايع ار وُسفَّ واملدينة مكة أهل من أنفار وفيها قافلة وصلت عرشه سادس ويف
ولم غالب، الرشيف تجارات من جدة إىل أتت وقد كثري، يش وبياض وأقمشة بن تجارة
جميعه عليه يده الباشا وضع حرضوا فلما له، حصل وما غالب الرشيف خرب يبلغهم
الذي بالثمن التجار عىل وفرقها املحروقي محمد السيد ذلك فتوىل مرص، إىل وأرسله

فرانسة. إال يدفعوه ال أن وألزمهم عليهم قدره
ابنه مكانه وتوىل الوهابية، كبري مسعود الشيخ بموت الخرب وصل الشهر هذا ويف

هللا. عبد
إىل الجميع وذهب والجاجرتية، والروزنامجي واألقباط الكتبة طايفة خرج وفيه
األطيان، وزيادة األرايض قياس من راكوه الذي الروك عىل دفاتر ليحرروا شلقان جزيرة
الواقع هذا وهالهم وزروعهم أوطانهم وتركوا األرياف، وأهايل الفالحني من الكثري وجفل
يف عليهم طلع الذي يف أثمانها ودفعوا مواشيهم وباعوا ويألفوه، يعتادوه لم لكونهم
فبقوا امللتزمون وأما اإلهاب، سلخ ويعتادون الكالب مثل وسيعودون الهايلة، الزيادات
منتظرين أمرهم عاقبة يدرون وال حصصهم يف ترصفهم أيدي وارتفع باهتني، حيارى
لهم أذن أن إىل وساياهم زرع ضم عن ممنوعون وهم الحصاد وقت وآن ربهم، رحمة
ضم وأراد مخدومه عن ينوب بمن أو بأنفسهم وتوجهوا أوراًقا لهم وكتب بذلك، الكتخدا
إذا منهم الحرفوش فيقول باأللسنة، عليهم وتطاولوا بهم، يطيعه من يجد ولم زرعه،
البالد؟ يف بقالكم إيش «أنتم شغيل، يف مشغول أنا غريي انظر روح بأجرته: للشغل ُدعي

الباشا». فالحني رصنا إحنا أيامكم، انقضت قد
إذا سيده من يهرب العبد إن فربما املشرتَى، العبد من أذل امللتزمني مع كانوا وقد
وطنه يرتك أن به يسهل وال يمكنه فال الفالح وأما بالرضب، أهانه أو طاقته فوق كلفه
قهًرا أحرضه مكانه أستاذه واستعلم أخرى بلدة إىل هرب وإذا ويهرب، وعياله وأوالده
طلب والتخضري الحصاد وقت آن إذا أنه طرايقهم من وكان وإهانة، ومقتًا ذالٍّ وازداد
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صبحه يف املطلوبني اليوم أمس الغفري عليهم فينادي الفالحني، مقامه قايم أو امللتزم
شنبه، من وسحبه املشد أو الغفري أحرضه لعذر تخلف فمن امللتزم، شغل إىل بالتبكري
بل ذلك واعتادوا والسخرة، بالعونة عندهم املسمى وهو ورضبًا، وشتًما سبٍّا وأشبعه

الواجب. الالزم من يرونه
والنرصاني والشاهد مشايخهم من والتحكم اإلذالل من يلقونه ما خالف هذا
أطوع له وهم ويناكرهم، فيغالطهم املال، قبض عند خصوًصا العمدة، وهو الرصاف
عليهم ا محتجٍّ رضبه أو شاء من بحبس قايمقام فيأمر فيهم، نافذ وأمره أستاذهم من

يدفعها. ال ببواقي
من وطلب املرصوف، قايمة يف عليه وجب الذي املال من عليه ما أحدهم غلق وإذا
الفالح يقدر فال حسابه، يحرر حتى آخر لوقت وعده الغالق) (ورقة وهي «وردة» املعلم
أو فدان من حبتان عليك بقي له: قال ذلك بعد من سأله فإذا منه، خوًفا مراددته عىل
يصانعه أو املال قدر منه يستويف حتى الغالق ورقة يعطيه وال ذلك، نحو أو خروبتان

والرشوة. بالهدية
كالشكاوى البرشية عن فضًال البهيمية إدراك عن خارجة وأحكام أمور ذلك وغري

ونحوها.
امللتزم، إىل بالحضور أحدهم بادر جزئي أمر عىل آخر مع أحدهم تشاجر إذا كما
بكتابة يأمر ذلك قوله فبمجرد مثًال، ريال بماية فالنًا إليه أشكو قايًال: يديه بني وتمثل
القدر واستخالص املشتكي الرجل ذلك بإحضار املشايخ أو قايمقام إىل خطابًا ورقة
ويرسل القدر، ذلك يدفع حتى ورضبه حبسه أو كثريًا، أو قليًال الشاكي ذكره الذي
حق ويسمونه كثريًا، أو قليًال طريقة» «كرا بهامشها ويكتب أتباعه بعض مع والورقة
فإن الشكوى، ثم املعني الطريق حق الرجل به يطالب يش أول وصوله فعند الطريق
ويعاقبه الحبس فيودع أستاذه، بيت إىل املعني به حرض أو ُحبس وإال ودفعها بادر

الشاكي. به تلفظ الذي القدر يويف حتى بالرضب
كذلك، اآلخر طريق وحق بآخر أردفه املعني حضور أو حضوره عن تأخر وإن
عليها ُربُّوا قد املعنى معقولة غري وأمور أحكام ذلك وغري «االستعجالة» ويسمونها
أفعالهم بسوء الفالحني هوال عىل هللا سلط وقد عيبًا، وال بأًسا فيها يرون ال واعتادوها
عنهم، يعفو وال يرحمهم ال من البعض لبعضهم وإرضارهم وخيانتهم ديانتهم وعدم

الحجازي. البدر فيهم قال كما
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ال��ف��ع��ال ق��ب��ي��ح م��ن ح��ووه ل��م��ا أن��زل��ت ق��د ب��ال��ف��ل��ح وس��ب��ع��ة
وال��ق��ت��ال ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا وال��ق��ت��ل وال��م��ش��د أس��ت��اذه��م ش��ي��وخ��ه��م
اش��ت��غ��ال ف��ي ك��ده��م ع��ل��ي��ه��ا وزد ال��ن��اح��ي��ة ك��اش��ف ال��ن��ص��ارى م��ع
ال��ن��ك��ال ه��ذا ال��وج��ه اس��وداد م��ع ع��ي��ن��ي��ه��م ب��ي��ن م��ا وف��ق��ره��م

يف وماطلوه وبخدمه به واستهانوا أعينهم يف ازدروه رحمة ذو بهم التزم وإذا
الذين الجبارين من غريه ووالية بهم التزامه زوال وتمنوا النسا، بأسما وسموه الخراج
وكذلك لبعضهم، األذى بوصول أغراضهم بذلك لينالوا يرحمهم وال ربهم يخافون ال
يحصل لم ألنهم فالحيهم؛ ظلم من أيًضا هم يتمكنون ظامًلا امللتزم يكن لم إذا أشياخهم،
أحبوا، ما ضمنها يف ألنفسهم فيأخذون واملغارم، الزيادة امللتزم بطلب إال رواج لهم
حدث بما الرتتيب هذا انخرم وقد الفالحني، عىل وزراعاتهم أطيانهم خراج وزعوا وربما
تبدو التي اإلحداثات من ذلك بعد سيحدث وما والفدن، األرايض قياس من الدولة هذه يف

يش. بعد شيٍّا قرايتها
هو وخرج النرص، باب خارج إىل خيامه باشا دايل بك حسن أبرز عرشينه تاني ويف

الرب. طريق عىل الحجاز إىل ليتوجه بوطاقه ونزل موكب يف يوم تاني يف
كثري جراد وصل ساعة، نصف بنحو الغروب قبل عرشينه سابع األربع ليلة ويف
من كثريًا وأفسد الغمام، مثل واألزقة واألسطحة الدور عىل يتساقط وصار الغمام، مثل

يوم. ثاني يف أثره وانقطع األشجار
إىل قمر الشيخ ناحية من باشا حسن ارتحل ثاٍن) (جماد عارشه االتنني يوم ويف

الحج. بركة
الدفاتر القبط منهم استمىل أن بعد واألفندية الروزنامجي حرض منتصفه ويف
ِمن معهم وَمن غايل واملعلم بك محمود حرض ثم حصصهم، ومقادير امللتزمني وأسما
من ورتبوه ونظموه صنعوه ما نتيجة حضورهم عند للناس وظهر األقباط، الكتبة
بها، قاسوا التي بالقصبة القياس يف زادت األرايض أن وهو البالد، وروك األرايض قياس
ومزارعيها أصحابها بأسما اإلحباسية الرزق قاسوا حتى الربع، أو الثلث مقدار وحدودها
البور، من يصلح وما للزراعة يصلح ال وما األجران حتى حدتها، عىل الوسايا وأطيان
رضايب جعلوها ثم باألفدنة، بزياداتها حسبوها ذلك تم فلما الصالح، وغري الصالح
الفدان مال وعرشة عرش وأحد عرش واثني عرش وأربعة رياًال عرش خمسة رضيبة منها
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يفرض كانت التي البلدة إن بحيث عظيًما، مبلًغا ذلك فبلغ واألرض، اإلقليم جودة بحسب
منها ويشتكي املاضية، سنيهم يف ذلك قبل فرضوها كانوا التي الفرض مغارم يف عليها
طلع ريال، ألف عنها ويعجزون بواقي منها ويبقى ويستغيثون، وامللتزمون الفالحون

وأكثر. وأقل ألف ماية إىل ريال آالف عرشة اللفة هذه يف عليها
خلعتني، عليهما وخلع يوسف أحمد والشيخ الرزاز أغا إبراهيم الكتخدا وأحرض
ترصفه يف التي حصته عىل تحرر الذي بالقدر يلتزم ملن ا خاصٍّ ديوانًا لهما وجعلوا
ويترصف ذلك بدفع يقوم معلوم بأجل وثيقة نفسه عىل ويكتب ترصف، ورقة فيعطونه
شا وإن غلتها وأخذ زرعها شاء إن األوسية، أطيان إال له يكون ال أن برشط حصته يف
املعروف الديوان بسند املعني الحر املال إال الخراج مال من له وليس شا، ملن أجرها
أو قل للمريي فهو واألوسية الفالحة طني من األرض قياس يف زاد وما بالتقسيط،

كثر.
واملكاتب واألسبلة املساجد وألهل والصدقة الرب عىل املرصدة اإلحباسية الرزق وأما
للديوان، جعلوه األصيل الحد عن زايًدا وجدوه فما بقياسهم، مسحوها فإنهم والخريات،
يمليه ما أو وزارعها واقفها واسم عليها اليد واضع باسم وحرروه قيدوه يقي وما
البلد، رضيبة مثل املال عليها وقرروا املبارشين، وسؤال القياس وقت الحارض املزارع
وما أفندي ورشيف الوزير أيام من جديد سند بيده وكان صاحبها أثبتها فإن
الباقي الثاني والنصف تاجرها مال نصف له قيدوا تاريخه، لوقت سبقه عىل بعده

للديوان.
إليه ويأتي الكتبة، من عدة ومعه لذلك ديوانًا يعمل أن الرزق لكاتب ورسموا
بموجب الكشف قيد صورة له كتب جديًدا سنًدا بيده وجد فمن سنداتهم، بأوراق الناس
من والتعنت البحث بعد ذلك فيقيدون الديوان إىل بها فيذهب ورقة، يف بدفرته هو ما
فيكلفون وغيطانها، حيضانها وأسما أربابها أسما يف الكثري االشتباه ويقع الطرفني،
بإثبات وقاضيها الناحية ملشايخ أوراًقا له ويكتب ادعاه ما بإثبات الحاجة صاحب
ومعاكسة واملرصف السفر مشقة من يقاسيه ما ويقايس مسافًرا، ويعود يدعيه ما
بحجة عليه االحتجاج يمكن ثم بالجواب، الديوان إىل يعود ثم الناحية، وقايض املشايخ

أخرى.
بيت عىل الناس وازدحم أكثر، أو أقل أو واحد فدان عىل وتعبه سعيه كان وربما
تعينت دراهم عليه يأخذ حتى كشًفا يكتب ال ألنه بابًا؛ لذلك به وانفتح الرزق كاتب
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يرتزقون كانوا وما أسالفهم عن تلقوه ما الناس من الكثري وأشاع األفدنة، قدر عىل
أو لجهلهم، القديمة السندات من بأيديهم ما عىل واتكلوا السندات تجديد وأهملوا منه،
وعدم لفقرهم أو األول، النسق وعود الدولة وتغري الحال دوام وعدم األمر انقضا ظنهم
واشتغال السند، تجديد عىل تُرصف التي املصاريف كثرة من ابتدعوه ما عىل قدرتهم
أو أنصاف عرشة فدان كل عن الرزق أرايض عىل أفندي رشيف قدرها التي الحماية مال
رزقته عليه فضاعت القديمة أوراقه عىل واعتمد ذلك استعظم الناس من فكثري خمسة،
وكان بالوالش، ريض حطبه حصل وال بل بالتوت يرَض لم والذي الغري، وأخذها وانحلت
أقل وخراجها كثرية، زيادة البالد أرايض موقع عن تزيد أراضيها أن الرزق أمر يف الشأن
مغارم وال مصاريف عليها وليس األصيل، الحر املال له يقال الذي البالد أرايض خراج من
يكون فإنه رزقتني، أو رزقة تاجر يده تحت كان إذا الفالحني من فاملزارع تكاليف، وال
ذلك يتلقى واملزارع النزر، القدر األصل لصاحب ويدفع بلده، أهل يف ومحسوًدا مغبوًطا
تحت كانت إذا وخصوًصا زيادة، عليه يزيد أن األصل صاحب يقدر وال خلف عن سلًفا
من ويستأجرها الفالحني من عليه يتعدى أن أحد يقدر فال البالد، مشايخ بعض يد
ومالها ا جدٍّ القياس واسعة الرزق من والكثري حمايتها، عىل يقدر ال فعل وإن صاحبها،
تمسح، لم ومتأخرات ورشاوي رزق غالبها فإن القبلية؛ األرايض يف وخصوًصا ا، جدٍّ قليل

مقادير. وال فدادين لها يعلم ولم
ولكن البحرية البالد يف وكذلك سواحلها، عن البحر بانحسار أيًضا تزيد وقد
وغريها، بمرص األوقاف جهات عىل مرصدة القبلية الرزق أرايض ومعظم ذلك، دون
من ومقرر مرتب هو ما إال ملستحقيها وال لجهاتها يدفعون ال عليها أيديهم والواضعون

قليل. يش وهو السابق األول الزمن
عربتها األرايضالتي من القطعة املتقدمة السالطني أوقاف يف فإن دفعوه، لو وليتهم
الدراهم من أو ويبات، خمس والزكيبة زكيبة، خمسون وخراجها فدان، ألف من أكثر
من األلوف منها ويأخذ يزرعها البالد، كربا بعض يد تحت وهي وأكثر وأقل فضة ألفني
ويكرس وقفه، لجهة اليسري القدر ذلك لدفع ويبخل ويضن الغالل، أجناس من األرادب
خريية فيه اليد واضع كان أو قوية، األصل صاحب يد كانت فإن السنة عىل السنة
بالتكسري األربعني إىل الخمسني يرد أن بعد ثمنها ألربابها دفع — هم ما وقليل —
أو نصًفا بأربعني حسبه أربعماية األردب ثمن كان فإن ا، جدٍّ الثمن يبخس ثم والخلط،

ذلك. عىل وقس زكيبتني، ثمن إىل زكيبة الخمسني ثمن فيعود أقل،
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ذريته، بعده من وورثها األوقاف هذه أطيان من يش يده تحت يكون والذي
ألحد أن يرون وال موروثهم، من باإلرث تلقوها ملكيتها معتقدين وتقاسموها فزرعوها
الناس أصاب ما وبالجملة قهًرا، إال قل ولو ألربابه يش بهم يهون وال ا، حقٍّ فيها سواهم

أعمالهم. ثمرات إال جنوا وال أيديهم، كسبت ما إال
األرزاق هذه من ومضايفهم وتوسعاتهم النواحي عظما دواير إدارات معظم وكان
جميع عىل استحوذ من عليهم هللا سلط أن إىل استحقاق، بغري أيديهم تحت كانت التي
أوطانهم، عن وتغربوا النواحي يف وتشتتوا النعمة، من فيه كانوا ما عنهم وسلب ذلك،
تُِحسُّ َهْل َقْرٍن ن مِّ َقبَْلُهم أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم سيادتهم وذهبت ومضايفهم، دورهم وخربت

ِرْكًزا﴾. َلُهْم تَْسَمُع أَْو أََحٍد ْن مِّ ِمنُْهم
من يد تحت وبقي أمره، ونُيس جهاته وخربت أربابه مات من األرزاق بعض ويف
من حمودة بن الدين شمس ذلك بنحو أخربني وقد أصًال، يش غري من يده تحت هو
ألف حوزهم يف كان أنه النظام هذا وقت مرصيف إىل أحرض عندما باملنوفية بْرما مشايخ
يزرعونها التي الرزق من بأيديهم ما خالف وذلك بها، غريه وال للملتزم علم ال فدان
األسلبة وكذلك أثر، لها يبَق لم التي بالدهم مساجد عىل املرصد وخالف اليسري، باملال
القليل باملال الظاهرة فالحتهم وخالف يش، غري من أيديهم تحت وأطيانهم وغريها،
انتسخ وقد الحاج، أمري مهمات عىل املوقوفة البالد جملة من كانت ألنها الحج؛ ملصارف

كله. ذلك
لها وكان جدة، إىل العام هذا يف وصلت املوسم مراكب أن املخربون أخرب وفيه
البالد الدولة وتملك وزواله، الرشيف جور من خوًفا الوصول عن ممتنعة سنني مدة
مكوسهم، الباشا فجمع جدة إىل وحرضوا متاجرهم، وعبوا فاطمأنوا العدل فيهم وظنهم
ماية وعرشين أربعة فيكون فرانسة، ألف ماية الواحد واللك لكٍّا عرشين أربعة فبلغت
التفت ثم األثمان، بأبخس البضايع وحسب ونقوًدا بضايع منهم فقبضها فرانسة، ألف
املال تقرضوني أن مراًرا منكم طلبت إني لهم: وقال البضايع اشرتوا الذين التجار إىل
تبخلون كنتم التي أموالكم وظهرت بأخذه بادرتم املوسم حرض وملا اإلفالس، فادعيتم
له دفعوها ألف مايتي عىل فصالحوه فرانسة، ألف تلتماية تقرضوني أن بد فال بها،
تالتني املدينني أهل عىل فرض ثم ستة، العرشة لهم حسبها مشرتواتهم وبضايع نقوًدا،

فرانسة. ألف
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األحد بيوم (١٢٢٩ (سنة رجب شهر واستهل

حاربوا عساكرهم وأن بشارة بوصول وأخربوا مدافع عدة رضبوا الخميس خامسه يف
أهلها. غري بها يجدوا ولم عليها واستولوا قنفدة

برٍّا. الخيالة بعساكره باشا دايل بك حسني سار سادسه ويف
عوده بعد وذلك بالده، إىل الباشا ابنة زوج بك محرم والد السفر عىل عزم وفيه
وبنٍّا بقًجا له وعبوا ففعلوا بمهاداته، لهم باألمر تنابيه األعيان إىل فأرسلوا الحجاز، من

مقامه. قدر عىل أمري كل ومحالوية، هندية وأقمشة وأرًزا
وكان دقيقتني، نحو زلزلة العشاء أذان وقت يف حصلت تاسعه االتنني ليلة ويف
عىل كان من كل ظن بهم اهتزت فلما األذان، يف ورشعوا املنارات عىل طلعوا املؤذنون
من وسقط األذان، وأعادوا طلعوا زلزلة أنها علموا فلما بالنزول، فأرسعوا سقوطها منارة
ولكن الليل، من ساعة خامس يف أيًضا األرض وتحركت رشافة، األزهر الجامع رشايف

لطيفة. هزة الرشوق وقت وكذلك األوىل، دون
ولم الفجرية، وقت يف رسور الرشيف ابن هللا عبد الرشيف هرب عرشه حادي ويف
مشايخ إىل وأرسل لذلك، فتكدر الخرب بك كتخدا بلغ فلما الظهر، بعد إال بهروبه يشعروا
وقت يف به حرضوا السبت ليلة كان فلما الجهات، يف العربان وبث وغريهم الحارات
كتخدا إىل فأخذه املحروقي، محمد السيد بيت إىل به وأتوا بحلوان حجزوه وقد الغروب،
الخروج من ومنعوه عليه ضيقوا الوقت ذلك ومن أغا، أحمد أخيه بيت إىل فأرسله بك
عمه بيت إىل ويذهب أغا أحمد بيت من يخرج الرساح مطلق كان أن بعد والدخول

أيًضا. عمه وعىل عليه ضيقوا ذلك فعند وحده، ويعود غالب الرشيف
الخطاب يف وعاودوه بك، كتخدا عند املشايخ حرض عرشه تاسع الخميس يوم ويف
والشعاير، املساجد إبطال األحداث هذه من يلزم أنه وعرَّفوه الرزق، عىل أحدثوه فيما
بك ومحمود أفندينا به أمر يش وهذا فيه، يل عالقة ال يش هذا وقال: ذلك من فتنصل
للفقرا والدعاجوي بالسايرة املعروفة الجامكية رصف يف أيًضا كلموه ثم غايل، واملعلم

املال. من فارغة الخزينة فإن املال؛ يتحصل وقتما برصفها فوعدهم والعامة،
املشايخ إليهما فذهب رسحتهما، من غايل واملعلم بك محمود حرض السبت يوم ويف
أسيادنا يا بقوله: غايل املعلم فأجابهم الرزق، شأن يف بالكالم خاطبوهما ثم يوم ثاني يف
خاطركم، تتعبوا فال سفره، قبل من أول عام من أفندينا بأمر منه مفروغ أمر هذا
فلم الخوارج، أيدي من ونبيكم كعبتكم خالص يف خصوًصا مساعدته، عليكم وواجب

… وانرصفوا جوابًا عليه يردوا
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الرشوق بعد ابتداه وكان شمس، كسوف حصل عرشينه تاسع األحد ويوم ويف
الشمس وكانت النهار، من ساعة تاني يف انجاله وتم الجرم، ثلثي من قريبًا ومقداره

القبطي. أبيب عرش حادي يف درجة وعرشين أربعة الرسطان بربج
وما قنفدة واقعة عن الواصلون وأخرب السويس، ناحية من القافلة وصلت وفيه
وكبريهم وبحًرا برٍّا عليها ركبوا ملا أنهم وذلك إليها، العسكر دخول بعد بها حصل
غري من وملكوها إليها فطلعوا خالية فوجدوها أغا، ورشيف أوغيل وزعيم بك محمود
آذانهم وقطعوا فقتلوهم ضعاف، أناس وهم أهلها غري بها وليس مدافع، وال ممانع
خلوا األتراك بمجي العربان علم وعندما إسالمبول، إىل لريسلوها مرص إىل وأرسلوها
بها استقر فلما طامي، يسمى وكبريهم عنها، وترافعوا العسري عرب لهم ويقال منها،
فعند املاء، ومنعوهم بهم وأحاطوا عليهم، رجعوا أيام تمانية نحو عليهم ومىض األتراك
يف بنفسه بك محمود ونجا منهم، الكثري وقتل فانهزموا وحاربوهم عليهم ركبوا ذلك
الباشا، فغضب وهربوا سفينة يف فنزلوا أغا، ورشيف أوغيل زعيم وكذلك أنفار، سبعة
من منهزمني ورجعوا العرب فحاربهم الخيالة، الشفاسية من نجدة لهم أرسل كان وقد

الخرب. هذا وتواتر الرب ناحية

(١٢٢٩ (سنة التالت بيوم شعبان شهر واستهل

أوغيل، لدبوس خطابًا فرمانات يده وعىل الحجازية الديار من أغا ميمش حرض تانيه يف
فتوجه الربلس، بلدة يف أوغيل دبوس وكان بعساكرهم، الحضور إىل يستدعيهم وآخرين
وغري وعربان ومغاربة أتراك عساكر استكتاب يف بك كتخدا رشع وكذلك الطلب، إليه

ذلك.
من الواردين الحجاج بمنع بك كتخدا وأرسل العسكر، من طايفة سافر رابعه ويف
وبأن والقصري، السويس بساحل الكاينة السفاين إىل النزول من وغريهم الروم بالد
البشاير وصلت ملا أنه وذلك الحجاج؛ وبتأخري املسافرين، العساكر نزول ألجل يخلوها
ابن ووصول واملدينة، والطايف وجدة مكة وخالص الحرمني بفتح الرومية الديار إىل
واليم فعملوا بالدهم، إىل الوهابيني وهروب السلطنة دار إىل وغريهم واملضايفي مضيان
بالفتح بالبشاير واألنضول الروميل بالد إىل سلطانية مراسيم وكتبت وتهاني، وأفراًحا
والراحة، والرفاهية واألمان باألمن الحرمني إىل الحج يريد ملن والرتخيصواإلطالق واإلذن
الحج، ورود عن ومتخوفون ممتنعون وهم سنني لهم ألن الحج؛ مريدي همم فتحركت
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منهم املتصوفني من كثريًا إن حتى ومتاعهم، وأوالدهم بحريمهم أفواًجا أقبلوا ذلك فعند
يبلغهم ولم وعياله، بأهله بالحرمني واملجاورة الحج عىل وعزم وتعلقاته، داره باع
إسكندرية، ثغر إىل وصولهم عند إال والقحط الغال من بالحرمني وما الحروب استمرار
عىل عزم من فمنهم ومكذب، مصدق بني ما حرية يف فوقعوا بمرص، إال يتحققوها ولم
له ينكشف أن إىل بمرص تأخر من ومنهم هلل، األمر وسلم عزمه عن يرجع ولم السفر
وذلك فرانسة، عرشين السويس مراكب يف املسافرين من شخص كل عىل وقرروا الحال،
قدر أقة كل وعىل بامليزان، يزنونه فإنهم سفره، يف به يتزود وما متاعه أجرة خالف

الدراهم. من معلوم
راس عىل فيؤخذ الباشا، مراكب يف القصري جهة عىل النيل بحر يف يسافر من وأما
قنا من حمله أجرة عليه ثم قرًشا، تالتون قنا ساحل إىل القديمة مرص من شخص كل
أو بالقصري إما تأخر وإال حارضة، سفينة وجد إن القلزم بحر أجرة ثم القصري، إىل
املاء يف وخصوًصا انتظاره، مدة يف يقاسيه ما ويقايس النزول له يتيرس حتى السويس،

ورداءته. ثمنه وغلو
باإلذن. مرسوًما ويعطيه بك كتخدا بإذن إال مرص من ويتحرك شخص يسافر وال
آالف العرشة نحو الحج بقصد خاصة إسالمبول من خرجوا الذين أن وبلغني
مثل أعيانهم من الكثري وحرض وغريهما، واألنضول الروميل بالد ِمن وصل َمن خالف
والبعض سابًقا، السعادة دار وكيل أغا عثمان بمنزل البعض فنزل وغريه، السلطان إمام
الخانات يف دوًرا استأجر من ومنهم السادات، شيخ وبيت املحروقي محمد السيد بمنزل

والوكايل.
ما باسرتجاع األمر مضمونه مرسوم، يده وعىل الدولة باب من قاصد حرض وفيه
بسبحتي الدولة إىل أرسل الباشا وكان إليه، والذخاير املال من غالب الرشيف من أخذ
غالب، الرشيف إىل وردهما القبجي ذلك بهما فحرض الرشيف، موجودات من عظام لؤلؤ

بالحجاز. الباشا إىل باألوامر القبجي ذلك سافر ثم
لخصوص الهجانة حضور وتواىل العساكر باستعجال هجانة وصلت سابعه ويف

االستعجال.
وعبيده، وأوالده بحريمه بوالق إىل غالب الرشيف أنزلوا عرشه تاسع السبت يوم ويف
إىل صحبته فنزل سالنيك، إىل املذكور سفر بقصد معني أغا مرص إىل وصل قد وكان
قروًشا له دفعها فأرادوا كيس بخمسماية وغريه املال من منه أخذ عما وصالحوه بوالق
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ال نحاًسا ذلك بدل آخذ فكيف وفرانسة مشخًصا ذهبًا مايل أخذوا إنهم قايًال: فامتنع
مكي وكيله بالباقي وتحول وفرانسة، ذهبًا كيس مايتي فأعطوه مرص، غري يف بها نفع

ذلك. وغري ورشباتًا وأرًزا وبنٍّا سكًرا وأعطوه زوَّدوه ثم الخوالني،
ابن وبرز القصري، ناحية من الحجاز إىل املعني صحبة املركب إىل مسافًرا ونزل
ومعهم بك قنجة له يقال وآخر العادلية ناحية من أيًضا عساكر وصحبته طرابلس باشت

الحجاز. إىل الرب طريق عىل واملغاربة العرب من خيَّال األلف نحو
النيل أوىف القبطي، مرسى شهر لسادس املوافق عرشينه رابع الخميس يوم ويف
بحرضة الجمعة يوم صبح يف السد وكرسوا بالوفا، ونودي بالرايات فداروا أذرعه املبارك

العساكر. من الغفري والجم والقايض بك كتخدا
بمكة. باشا حسن وأبقى الطايف إىل توجه الباشا بأن األخبار وصلت أواخره ويف

(١٢٢٩ (سنة األربع بيوم رمضان شهر واستهل

حرابة بارش فيمن وكان الحجازية، الديار من باشا تفكجي أغا موىس حرض رابعه يف
مرصوصحبته إىل ورجع وخدمه عساكره جميع وهلكت بها انهزم َمن جملة وِمن قنفدة

الخدم. من أنفار أربعة
مغاربة وهم الحج، بركة إىل الحجاز بسفر املجردة العساكر خرجت عارشه ويف

عرشه. تاني األحد يوم وارتحلوا وعربان،
إىل بعساكره ليسافر الفتوح باب خارج أوغيل دبوس برز عرشه خامس األربع ويف
املدينة من يخرجون واستمروا خيامهم ونصبوا رسششمه، أغا حسن وكذلك الحجاز،
نحن ويقولون: رمضان نهار يف جهاًرا ويرشبون يأكلون وهم وعشيٍّا، غدوٍّا ويدخلون

ومجاهدون. مسافرون
التي والشبكات األقصاب وبأيديهم املساطب عىل ويجلسون باألسواق ويمرون
عىل الحسينية بحارات ويجوزون حيا، وال احتشام غري من الدخان فيها يرشبون
لهم ليفتح ويطلبونه القهوجي عن فيسألون مغلوقة، فيجدونها الضحوة يف القهاوي
منهم واختفى القهوجي هرب فربما ويسقيهم، القهوة لهم ويغيل النار لهم ويوقد القهوة

النار. وإيقاد املجيء إال يسعه فما وأوانيه، بآالته ويعبثون الباب فيكرسون
النسا من الكثري الجم وخيامهم عرضيهم بناحية اجتمع أنه ذلك من وأشنع
والعرقي البوظة بياع إليهم وانضم وأخصاًصا، خياًما لهم ونصبوا والبغايا، الخواطي
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الفساق من الكثري معهم وانحرش ذلك، وأمثال والرقاصون والغوازي والحشاشون
ويرشبون الحشيش يأكلون عظيًما جمًعا فكانوا البلد، أوالد من والُعيَّاق األهواء وأهل
رمضان نهار يف جهاًرا القمار ويلعبون الجوزة ويرشبون ويلوطون، ويزنون املسكرات
من وخلصوا التكاليف، الجميع عن سقط كأنما العساكر مع مختلطني ولياليه،

الحساب.
املتويل وهو أعيانهم، أعظم هو الذي املهردار بك محمود بعينه شاهد ممن وسمعت
سويقة من بالقرب املخصوص ديوانهم يف جالس وهو غايل، املعلم األرايضمع قياس عىل
الرشقية مسافر أنا ويقول: جهاًرا، بالغداء ويأتون التنباك النارجيلة يف يرشب وهو الالال،

األرايض. نظام لعمل
العساكر. باستعجال هجانة وصلت غايته ويف

(١٢٢٩ الخميس(سنة بيوم شوال شهر واستهل

الحجاج. ركب عىل أمريًا الدرنديل كاشف هللا عبد قلدوا ليلته يف
أغا حسن وكذلك مخيمه، إىل موكب يف أوغيل دبوس خرج تالته السبت يوم ويف

الحجاز. إىل ليسافر رسششمه
املشهد إىل والزمور بالطبول الكعبة بكسوة نزلوا عرشة حادي السبت يوم ويف

للفرجة. عادتهم عىل الناس واجتمع الحسيني،
فيه ديوانهم وعملوا نجاتي، أغا حسن بيت إىل غايل واملعلم بك محمود انتقل وفيه
ورشع فيها، حمريهم األقباط وربط أشجارها تحت وجلسوا به، التي الجنينة وأتلقوا

منه. ناحية يف املنزل صاحبة وانزوت منه القبلية الجهة عمارة يف بك محمود
العساكر من معهم ومن رسششمه أغا وحسن أوغيل دبوس ارتحل عرشه سابع ويف

الحجازية. الديار إىل متوجهني منزلهم من
ناحية من الفقها من طايفة بنفي بك كتخدا رسم عرشينه تاني الخميس يوم ويف
وأُنهيت قاضيهم، بها وقىض ببلدهم حادثة يف أفتوها فتيا بسبب قري؛ أبي إىل طندتا
العسكر، قايض إىل وترافعوا فحرضوا الدعوى، إعادة إىل فُطلبوا مرص ديوان إىل الدعوى

رابعهم. والقايض واملفتينَي الشاكي بنفي فرسم الخطأ، عليهم وأثبتوا
للفرجة الناس واستعد املحمل، لخروج موكبًا عملوا عرشينه رابع السبت يوم ويف
من وعدة والِقرب، املاء روايا تحمل جمل ماية نحو عن عبارة فكان عادتهم، عىل
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أرباب وخلفه شكلهم عىل الحاج وأمري قالبق، سود طراطري روسهم عىل الدالة طايفة
مدة فكان املحمل، وخلفهم وجوقاتهم وزمورهم وطبولهم ورشاميطهم ببيارقهم األشاير
املواكب من يُعمل كان ما فأين ساعتني، نحو نظامهم وعدم تقطيعهم مع مرورهم
الشئون مغري فسبحان الدنيا، يف املثل ونظامها وترتيبها بحسنها يُرضب التي بمرص

واألحوال!
باب خارج إىل الحج تريد — أوالده أم وهي — الكبرية الباشا زوجة خرجت وفيه
ولدها لوداعها حرض وقد الخازندار، بونابارته بها واملتسفر تخوت، تالتة يف النرص
محرم وصحبتهما باشا إسماعيل وأخوه هو لتشييعها وخرج الصعيد، من باشا إبراهيم
محمد وكذلك أخوها، إنه ويقال باشا، دايل بك ومصطفى الجيزة، حاكم ابنتها زوج بك
معها ومن وارتحلت السلحدار، بك وصالح باشا وطاهر أيًضا، ابنتها زوج الدفرتدار بك
ممن وغريهم املغاربة عساكر برزت اليوم ذلك ويف السويس، بندر إىل عرشينه سادس يف

الربكة. إىل الحصوة من الحج أمري وارتحل تعسكر،
… للسفر مجردين كثرية عساكر خرجت التالت يوم ويف

تاسع يف الربكة من معه ومن الحج، أمري ارتحل عرشينه تاسع الخميس يوم ويف
أواخر هبوبها واشتد باردة، شمالية غربية رياح هبت اليوم ذلك ويف النهار، من ساعة
دوي له رعًدا وأرعدت متتابًعا برًقا الربق وأبرق والقتام، بالغيوم السما وأطبقت النهار
استمر غزير مطر نزل ثم مزعج، عظيم صوت له كان روسنا سمت من قرب وملا متصل،
رابع اليوم ذلك وكان والطرق، األزقة منه تبحرت أن بعد سكن ثم ساعة نصف نحو

القبطي. بابة شهر
كبريًا عاَلًما وجدت هناك إىل وصلت ملا الباشا امرأة أن السويس من الخرب ورد وفيه
وشكوا وجهها يف فرصخوا املراكب، نزول من ممنوعني األجناس املختلفي الحجاج من
الحج يفوتهم املنع وبذلك املراكب، يف النزول من مانعهم البندر أمري وأن تخلفهم، إليها
عدم من عظيمة مشقة يف وهم أجله، من األموال أيًضا ورصفوا األسفار تجشموا الذي
األجرة، يف عليهم يشتط البندر أمري وأن يحملهم، من لعدم الرجوع يمكنهم وال املاء،
ينزل حتى املركب من تنزل ال أنها فحلفت فرانسة، عرش خمسة رأس كل عىل ويأخذ
كل عىل جعلته الذي القدر إال منهم يؤخذ وال املراكب، الحجاج من بالسويس من جميع
حسنًا وذكًرا حميدة، منقبة به لها صار الحرمة هذه به حكمت ما فكان منهم، فرد

الشدة. بعد الخاليق لهوال وفرًجا
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(١٢٢٩ (سنة السبت بيوم القعدة ذي شهر واستهل

أربع وكل والوكايل، البيوت عىل سهاري قناديل بوقود املنادي نادى االتنني يوم ويف
قنديل. دكاكني

ذَنَب عىل بيده قابض وهو باملقلوب حمار عىل وأركبوه شخًصا جرسوا تامنه ويف
وشواربه، لحيته نصف حلقوا أن بعد كرش، كتفه وعىل ذبيحة بمصارين وعمموه الحمار،
بعض وباع أجنبية، بامرأة تتعلق أماكن عىل تقرير حجة زور أنه ذلك سبب إن قيل:
بالذي مسكونًا مكانها وجدت حرضت فلما مرص، من غايبة املرأة تلك وكانت األماكن،

القضية. وضوح بعد ذلك به ففعل بك، كتخدا إىل قصتها فرفعت اشرتاه
الباشا، من باستدعا الحجاز إىل رسور الرشيف بن هللا عبد سافر عرشه تاني ويف

مسافًرا. وخرج أشغاله وقىض أكياًسا، فأعطوه
غالم خلف رمحا الدالتية من شخصني بني الكعكيني بحارة حادثة وقعت وفيه
فهرب دراهم، عنده له أن أحدهما يدَّعي املغاربة، طايفة مع عسكريٍّا نفسه عمل بدوي
الغالم فدخل مسلوًال، سيفه منهما كلٍّ وبيد خلفه، فرمحا املذكورة الخطة إىل منهما
ورضبوا الناحية بتلك القاطنون املتعسكرون املغاربة عليهما وفزعت الحمام، عطفة إىل
بك كتخدا إىل رفيقه وهرب راكبه، وأصيب الدالة أحد حصان فسقط بنادق، عليهما
عىل وقبضوا أمره، يتبني فلم بالضارب وطالبهم املغاربة كربا بإحضار فأمر فأخربه،
الغورية سوق أهُل وأَغلقت َفْزعة الناس يف حصل الوقت ذلك ويف فحبسوه، الهارب الغالم
يف املرضوب الدالتي ومات محبوًسا، الغالم ذلك وبقي حوانيتهم، والفحامني والشواين
ولم ظلًما راسه وقطعوا زويلة، باب إىل الغالم ذلك فأحرضوا عرشه، خامس السبت ليلة

الضارب. هو يكن
الخيالة. املغاربة عسكر معه وسافر طرابلس، باشت ابن سافر عرشينه ويف

(١٢٢٩) سنة ختام الحرام الحجة ذي شهر واستهل

الباشا، ديوان أفندي وهو أفندي، طاهر بموت وأخرب الحجاز من نجاب ورد أوله يف
راجح الرشيف بصلح أيًضا الخرب وورد أنفه، حتف باملدينة شوال شهر يف موته وكان
الباشا ترك بأنه أيًضا وأخرب كيس، بمايتي عليه وأنعم وأكرمه قابله وأنه الباشا مع

السنة. هذه يف بحوادثها السنة وانقضت وتربة، الطايف بني ما وهو الكلخة بناحية
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السنة هذه يف مات من وأما

الدمياطي، الكاشف بابن املعروف حسني الشيخ النبيه الفقيه الفاضل العمدة فمات
العرص أشياخ وحرض والجندية، األمرية من وانخلع بالعلم تعلَّق بالرشيدي، ويُعرف
ملالزمته الشافعية إىل الحنفية مذهب من وانتقل الرشقاوي، هللا عبد الشيخ حضور والزم
وحفظ واملسلسالت، الحديث أسانيد مرتىض السيد عن وتلقى واملنقول، املعقول يف لهم
مجيه قبل املتون من شيٍّا وحفظ صديق، السيد عىل وجوَّده برشيد أمره مبدا يف القرآن
والفرجية، العمامة يلبس الفقها، بزي وتزيا باألزهر، االشتغال عىل وأكب مرص، إىل
مرص والية إىل خرسو باشا محمد وصل وملا وغريهما، واملعقول الفقه يف ودرس وتصدر
مرص، إىل معه وحرض األوقات، خلفه يصىل إماًما فجعله قري، أبي قلعة عند عليه اجتمع
وتقلد وإقطاعات حصًصا واقتنى إليه بنسبته وانتفع وظيفته، عىل مواظبًا يزل ولم
وقف أيًضا وأخذ والهدايا، الجعاالت يتوالها ممن ويأخذ البنادر، البالد مناصب قضايا
عىل املذكور واستمر خرسو، باشا محمد انفصال بعد نظره تحت يزل ولم وغريه، أزبك

السنة. أواخر َ تُُويفِّ حتى واإلقرا القراية
تفقه الجمل، سليمان الشيخ أخو وهو الجمل، الرحمن عبد الشيخ الفاضل ومات
يف أخيه طريقة عىل ومىش العرص، أشياخ من غريه وحرض دروسه والزم أخيه عىل
املشهد بجامع الدروس يميل وكان أخوه مات وملا الناس، خلطة عن واالنجماع التقشف
يف لإلقرا تصدر والعامة، األزهر مجاوري من جمع عىل والعشا املغرب بني الحسيني
َ تُُويفِّ حتى حالته عىل يزل ولم والجاللني، واملواهب الشمايل فقرا الوقت، ذلك يف محله

الحجة. ذي عرش تاني
وحرض باألزهر جاور ممن املوىل، بجاد الشهري اإلسناوي محمد املفيد الشيخ ومات
وبه دروسه، يف الرشقاوي هللا عبد الشيخ والزم عرصه، أهل من الوقت أشياخ دروس
وتقدم التاج، وألبسه الخلوتية طريقة عنه وتلقى الذكر، مجالس يف عليه وواظب تخرج
عندما البكري الرحمن عبد الشيخ عن بدًال األزهر بالجامع واألعياد الجمعة خطابة يف
زيادة ت قرصَّ عندما االستسقا يوم العتيقة بمرص عمرو بجامع وخطب عنه. رفعوها
خرسو باشا محمد حرض وملا أوانه، عن الزيادة يف وتأخر وعرشين تالت سنة يف النيل
فروة الصالة بعد عليه خلع عرشة سبع سنة يف باألزهر الجمعة صالة وصىل مرص إىل
عىل وواظب واألعياد، الجمعة خطبة وقت ويلبسها الخزنة من يخرجها فكان سمور،
الخالصة، عىل األشموني رشح قرا ثم واألزهرية، خالد كالشيخ للمبتديني الكتب قراءة
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لتفهيم واإللقاء التقرير يف مفوًَّها فصيًحا وكان زمن، أقل يف أمره ونما ذكره واشتُهر
ذي شهر يف َ تُُويفِّ حتى والطريقة السلوك حسن يف حميدة حالة عىل يزل ولم الطلبة،

األربعني. ناهز وقد الحجة،
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مكاتبات يده وعىل الحجاز، من نجاب وصل خامسه ويف التالت، بيوم املحرم استهل
املناسك. وقضوا بعرفة ووقفوا حجوا بأنهم والحجاج الباشا عن باألخبار
بالجمالية. داره إىل القبلية الجهة من باشا إبراهيم حرض تاسعه ويف

الحجاز من للباشا تقرير يده وعىل قابجي ليلته يف وصل الخميس يوم عارشه ويف
القلعة. من مدافع لذلك فرضبوا القصري، ساحل إىل

ومنهم البساتني، ناحية إىل دولتهم أكابر وكذلك وأخوه الباشا ابن خرج صبحها ويف
وعىل الحضور يف عجلته يف عادته مقتىض عىل ملالقاته الغربي الرب إىل النيل عدَّى من
النهار انقىض حتى انتظاره يف فغابوا القصري، إىل وصوله يوم من األيام ميض حساب

رجعوا. ثم
عىل واستمروا النهار، آخر دورهم إىل عادوا ثم خرجوا التاني اليوم صبح ويف
رواياتهم واختلفت ذلك عند الناس لغط وكثر يحرض، ولم أيام تالتة والرجوع الخروج
الحجاز، بأرض يزل لم الباشا وأن الخرب هذا كذلك ظهر ثم ونهاًرا، ليًال مدًة وأقاويلهم
عرش سبعة بها سفينة القصري ساحل إىل وصل أنه مجيه خرب إشاعة سبب إن وقيل:
مقدمة إنهم فأجابوه: مجيهم، عن بالقصري الكاين الوكيل فسألهم العسكر، من شخًصا
األقباط من كاتب إىل خطابًا أرسل جوابهم سمع فعندما أثرهم، يف واصل وإنه الباشا،
كتبة أعيان من شخص وكيل إىل خطابًا القبطي ذلك فكتب الباشا، بقدوم يعرِّفه بقنا
بشارة موكله إىل جوابًا أرسل الجواب وصله فعندما بشارة، املعلم يسمى بأسيوط األقباط

الخرب. بذلك بمرص املذكور



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

باشا إبراهيم به فانتقل باشا، إلبراهيم وأعطاه القلعة إىل به طلع الحال ويف
ونزلت املدافع، برضب وأمر خلعة بشارة عىل بك كتخدا فخلع بك، كتخدا مجلس إىل

البقاشيش. وأخذ األعيان بيوت إىل بالبشاير وانترشوا املبرشون
اختالق يف الناس أخذ اإلشاعة بعد الحضور يف والتأخر والتباطؤ الرتاخي حصل وملا
مجروًحا، يقول من ومنهم مهزوًما، حرض يقول من فمنهم كعادتهم، واألقاويل الروايات
من شاهدوه ما التخليطات هذه الناس يف أوجب الذي واليش موته، يثبت من ومنهم
الكثري وإخال بمتاعهم القلعة إىل وطلوعهم املدينة من نساهم وانتقال الدولة أهل حركات
بناحية وسكناهم واجتماعهم املتباعدة الدور من األرنؤد طايفة وانتقال البيوت، منهم

عابدين. خطة
متاعه. من الكثري إليها ونقل القلعة إىل باشا إبراهيم انتقل وكذلك

األحكام عىل باشا إبراهيم والية عىل الدولة عظما اتفاق إشاعة كله هذا من وأغرُب
من ويشق اليوم ذلك فيه يركب موكبًا له ويرتبون الخميس، يوم يف أبيه عن عوًضا
يحصل، فلم والدكاكني املساطب عىل واصطفوا عليه للفرجة الناس واجتمع املدينة، وسط

وبطالنه. كله ذلك كذب وظهر
املعروف كاشف رضوان أن والتخبيالت األوهام زيادة من ذلك أثنا يف واتفق
من صغريًا بابًا له وفتح الشعرية، باب بخط بالشارع التي داره باب َسدَّ بالشعراوي
الوقت، هذا يف فعلته بك كتخدا إىل مبغضيه بعض فأوىش بظاهره، التي العطفة داخل
كونه وخصوًصا األكاذيب، من بينهم دار ما صحة ويعتقدون الوهم بهم يزداد والناس
قاله الذي وما دارك، باب ألييشسددت له: وقال بك كتخدا فطلبه املعروفني، األعيان من
وأزعجونا الدار إىل ودخلوا بالخطة تشاجروا العساكر من طايفة إن فقال: لك؟ املنجم
النهب، من سابًقا داري عىل جرى مما وخوًفا الرش من بُعًدا الشارع ناحية من فسددتها
مستحفظان، أغا وحسن السلحدار بك صالح فيه فشفع بقتله وأمر لكالمه يلتفت فلم
إىل األغا بصحبته نزل ثم بالعيص، ورضبوه فبطحوه برضبه وأمر القتل من عنه فعفا

كان. كما الباب وفتح داره
وخالفه الباشا عند من الحجازية الديار من مكاتبات وصلت عرشينه رابع ويف
ابنه باشا وطوسون بمكة الباشا أن فيها يذكرون الحجة ذي عرش تالت يف مؤرخة

وتربة. الطايف بني ما بالكلخة وخالفهم بك عابدين وأخاه باشا وحسن باملدينة،
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(١٢٣٠ الخميس(سنة بيوم الخري صفر شهر واستهل

من الخلع ولبس الطهطاوي، إسماعيل أحمد الشيخ الحنفية مشيخة إىل أعيد غرته يف
يختلف ولم املظاهر، وأرباب املشايخ وباقي الباشا من ثم األزهر، شيخ الشنواني الشيخ

اثنان. عليه
الريال رصف وصل وقد املعاملة، أصناف مصارفة بنقص نودي عرشينه خامس يف
ونصف، قروش تمانية عنها نصًفا، وأربعني تلتماية إىل العددية الفضة من الفرانسة
بتسعة عليه فنودي قروش، عرشة إىل وصل واملحبوب قرش، نصف بنقص عليه فنودي
معارضة، غري من ذلك عىل زاد من كل وُقتل زايًدا، تشديًدا املناداة هذه يف وشددوا قروش،

يزيد. ممن واالنتقام والتهديد التشديد وفيها البنادر جميع إىل مراسيم وكتبوا
خمسة عىل النصارى من تُطلب التي الجزية بمال غايل املعلم التزم أواخره ويف
من شخص عىل قبض الجوايل لقبض املقيد أتباع بعض أن ذلك وسبب كيًسا؛ وثمانني
غايل املعلم إىل األمر فأنهوا وأهانه، الطلب يف عليه وشدد قسوسهم، من وكان النصارى،
املتظاهرين ومنع عليهم منه الطلب ويكون جنسه، أبناء عن اإليذاء ملنع قصًدا ذلك ففعل

عنهم. باإلسالم

(١٢٣٠ (سنة السبت بيوم األول ربيع شهر واستهل

ومعها األقماعي، هللا عبد السيد صحبتها قدم الحجاز من طياري قافلة وصلت تاسعه يف
عىل الباشا بنرصة والبرشى األخبار وفيها مكاتبات، يدهم وعىل الحجاز من هجانة
وصلت فلما أرسى، منهم وأخذ وغنايم ِجماًال منها وَغِنَم تربة عىل استوىل وأنه العرب،
صبحها يف ورضبوا البقاشيش، ألخذ األعيان بيوت إىل املبرشون انطلق بذلك األخبار

القلعة. من كثرية مدافع
املدينة بزينة صبحه يف فنودي النبوي، املولد كان عرشه حادي التالت يوم ويف
يوم أصبح فلما بلياليها، أيام تالتة والسهر القناديل ووقود القديمة، ومرص وبوالق
بإزالتها األسواق أهل ففرح برفعها نودي العرص، أذان بعد إىل بحالها والزينة األربع
آخر يف حصل وقد خصوًصا والهوا، الربد يف والسهر التكاليف من لهم يحصل ملا ورفعها

باردة. شديدة رياح ليلة
واألقباط، النصارى من يصحبهم ومن غايل واملعلم بك محمود سافر األيام هذه ويف
أفندي محمد ومنهم بالروزنامة، املختصني األفندية الكتبة من طايفة معهم وأخذوا

519



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الري وتحرير األرايض قياس إلعادة ونزلوا الروزنامة، عن املنفصل أفندي حسني ابن
ورشع أيام، عرشة بنحو قبلهم ورسحوا نزلوا باألقصاب، القياسون وسبقهم والرشاقي،
تسع األدنى فدان كل عىل وفرضوا املزارعني، من الرتويجة قبض يف النواحي كشاف
ألنه وقته؛ غري يف الطلب وهذا وردايتها، األرايض جودة بحسب عرش خمسة إىل رياالت
يقع لم أنه العجب ومن منه، يقتاتون ما الفالحني عند وليس للزرع، حصاد يحصل لم
سوى أبًدا غيث يقع ولم الربيع فصل ودخل الشتا أيام ومضت أبًدا، السنة هذه يف مطر
رشاش بعض هبوبها مع ينزل غريبة، وأهوية غيوم من األيام بعض يحصل كان ما

نزوله. بمجرد بالهواء ويجف منه، األرض تبتل ال قليل
مختلفة طيور وفيها اإلنكليز، بالد من هدية الباشا لحرضة ورد أواخره ويف
يقال املاء لنقل مصنوعة وآلة ويحاكي، يتكلم ما وفيها وصغار، كبار واألشكال األجناس
نجف زجاج ومرآة العلو، إىل األسفل ومن البعيدة، املسافة املاء تنقل وهي الطلمبة، لها
الساعة من يميض ربع كل يف موسيقى مقامات ترضب وساعة واحدة، قطعة كبرية
لطيفة، بحركة غمر الشمعة فتيلة طالت كلما غريبة حركة به وشمعدان مطربة، بأنغام
ويعود بيده، لطيف بمقص الفتيلة راس فيقص جانبه من لطيف شخص منه فيخرج

ذلك. شاهد أنه ادَّعى ممن بلغني ما هذا الشمعدان؛ داخل إىل راجًعا
والشمع، والجبن والسمن اللحم مثل واملأكوالت، املبيعات عىل تسعرية عملوا وفيه
وخرم والتعليق والشنق بالتنكيل ذلك يف وشددوا فاحًشا، نقًصا أسعارها بنقص ونادوا
العشيات يف يبيعونه وطفقوا وأخفوه، الحوانيت من والزيت والزبد السمن فارتفع اآلناف،
وجوده، شح الدولة ألهل طلبه فلكثرة السمن وأما الزبون، عىل يختارونه الذي بالسعر
وانعدم الحاكم، ره سعَّ الذي بالسعر الطريق من وأخذوه خطفوه يش منه ورد وإذا
والصابون السكر وأما الثمن، بأقىص ا رسٍّ بيع يش منه بيع وإذا القبانية، عند وجوده
الذي بأجمعه السكر احتكر باشا إبراهيم ألن الوجود؛ وقلة الثمن غلو يف الغاية فبلغا
الحقيقة يف وهو ذمته، عىل فيبيعه منه، يش القبلية الجهة بغري وليس الصعيد، من يأتي
ويشاركهم عليهم، يعينه الذي بالثمن املطابخ ألهل يعطيه الباشا نفس صار ثم ألبيه
يباع كان الذي الصعيدي السكر من الرطل وبيع الناس، عىل ثمنه غلو فزاد ربحه؛ يف
فامتنع غرامة تجاره عىل ففرضوا الصابون وأما نصًفا، بثمانني فضة أنصاف بخمسة
سعر غال األيام هذه ويف وأكثر، نصًفا بستني خفية منه الواحد الرطل وبيع وجوده،
أن مع واألجرة، الكلف خالف فضة نصف ومايتي بألف األردب وبيع والفول، الحنطة

520



(١٨١٤م) وألف ومايتني تالتني سنة

شيٍّا للبيع منها يُخرجون وال السوس، ويأكلها بالغالل، مآلنة ببوالق والشون األهراء
مأذونًا يكن لم وكأنه يأذن، فلم الناس يف يباع منها يش إخراج يف بك لكتخدا قيل حتى

مخدومه. من

(١٢٣٠ (سنة االتنني بيوم التاني ربيع شهر واستهل

الناس إخراج من املاضية السنة نسق عىل بالجيزة الكورنتيلة بك محرم عمل تامنه يف
الطاعون. من وخوًفا ًا تطريُّ وإزعاجهم

أشهر. أربعة حبسه بعد والهمايل العزب قبة بني فيما بىل عرب شيخ خوزقوا وفيه
شخصعسكري بوصول الخرب وأشيع مدافع، رضبت عرشينه تامن الجمعة يوم ويف
األعيان بيوت إىل املبرشون وانترشت الباشا، بقدوم والخرب وخالفه، الباشا من بمكاتبات
وِمن القصري، إىل وصل إنه قايل فِمن البقاشيش، ألخذ عاداتهم عىل املظاهر وأصحاب
اختلفت ثم السويس، إىل حرض إنه يقول من ومنهم بالبحر، السفينة إىل نزل إنه قايل
هذه كذب تبني ثم فقط، الباشا حريم السويس إىل وصل الذي إن وقالوا الروايات
حصل الباشا أن فيها يذكرون صفر شهر أواخر مؤرخة فقط مكاتبات وأنها األقاويل
عازم وأنه الوهابيني، من الكثري وقتل ورنية بيشة لها يقال ناحية عىل واستوىل نرص له
الخرب ووصل مرص، إىل ويأتي البحر ذلك بعد ينزل ثم قنفدة، ناحية إىل الذهاب عىل

الرصة. كاتب إبراهيم الشيخ بوفاة

(١٢٣٠ (سنة التالت بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

عىل استوىل الباشا بأن مكاتبة لورود الظهرية بعد مدافع ُرضبت األحد يوم سادسه يف
قنفدة. جهة النواحي من ناحية

من بقي من وصحبته الحج بركة إىل املحمل وصل عرشه تامن الجمعة يوم ويف
عىل بالقبض مكاتبات ووردت واملحملجية، والصرييف الجبل خطيب مثل الركب رجال
راجح يزل فلم العساكر، وقتله السابقة قنفدة وقايع يف جرى ما منه جرى الذي طامي

صاده. حتى الحبايل له ينصب الباشا مع اصطلح الذي
وليمة له فعمل رشكه، يف أوقعه هو إن املال من مبلًغا أخيه البن عمل أنه وذلك
فوجهه الباشا عريض إىل به وأتوا املال، يف طمًعا عليه فقبض آمنًا، فأتاه محله إىل ودعاه
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فلما بحضوره، وعجلوا السويس إىل به وحرضوا السفينة وأنزلوه الحال، يف جدة بندر إىل
عرشينه، حادي االتنني ليلة يف العساكر جميع خرجت بها ذاك إذ واملحمل الربكة إىل وصل
وهو املذكور بطامي دخلوا مرورهم وبعد املحمل، وخلفهم طوايف صبحها يف وانجروا
رجل وصورته الهجني، عنق يف مربوط والجنزير الحديد رقبته ويف هجني عىل راكب
اليوم ذلك يف وعملوا راكب، وهو ويقرأ عبداني، عباية البس وهو اللحية عظيم شهم

االتنني. ليلة يف داره إىل وتوجه بك عابدين أيًضا وحرض ومدافع، شنًكا

(١٢٣٠ الخميس(سنة بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

روسهم وعىل مرص، إىل وحرضوا السويس، إىل داوات يف عساكر وصلت خامسه يف
افتتحوا وأنهم الكفار، غزو من وعايدون مجاهدون بأنهم وإشارة إعالًما، فضة شلنجات
يف كتبا باشا وحسن باشا طوسون إن حتى لديانتهم، املخالفني وطردوا الحرمني بالد

بخلقه. أعلم وهللا املغازي، لفظة اسمهما بعد املراسالت عىل إمضاهما
من خوًفا األساكل ومحافظة الثغور إىل وجهوهم كثرية، عساكر أخرجوا تاسعه ويف
التي الجزيرة من خرج الفرنساوية كبري بونابارته أن أشيع ألنه الثغور؛ يطرق طارق
يعلم ال كبرية بعمارة وخرج الجورنة، بالد عىل وأغار وملكها فرنسا إىل ورجع بها، كان
غري وقيل غفلة، حني عىل دمياط أو إسكندرية ثغر طرق فربما يريد، جهة أي إىل قصده

ذلك.
يوخموا ولئال الطاعون، من عليهم خوًفا فقال: خروجهم سبب عن بك كتخدا وسيل
البلدة وأهل العسكر من الكثري وهلك بالطاعون، موتان السنة هذه يف وقع ألنه املدينة؛
النادر القليل إال منهم يبَق لم فإنه السودان، خصوًصا والعبيد، والجواري واألطفال

الدور. منهم وخلت
بالكتاتيب، يقرون الذين األيتام األوالد عىل تفرق صدقة بك كتخدا أخرج منتصفه ويف
كتخدا حسني بيت إىل ُفقهاهم بهم ويأتي يجمعونهم فكانوا الطاعون، برفع ويَْدُعون
يأخذ فضة، نصًفا ستون بها ورقة صغري لكل ويدفعون ُمْصىل، حيضان عند الكتخدا
معظم ألن حصته؛ عن زيادة معلمهم أنه ويدعي منهم، الطايفة يجمع الذي ً جزأ منها
لهذه وصار إيرادهم، وقطع األوقاف تعطيل بسبب أحد بها وليس مغلوقة املكاتب

عليهم. يقسم الذي بيت وعىل األسواق يف وغوغا جلبة األطفال
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(١٢٣٠ (سنة الجمعة بيوم رجب شهر واستهل

القصري، إىل الباشا بوصول وأخربوا قبيل، ناحية من هجانة وصلت األربع يوم سادسه يف
صحة يتحقق حتى مدافع وال شنك بعمل يأمر ولم كساوي، بك كتخدا عليهم فخلع

الخرب.
أيًضا. بجواره الذي والبيت باألزبكية باشا طاهر بيت احرتق تامنه الجمعة ليلة ويف
وذلك والجيزة، القلعة من كثرية مدافع العرصرضبت قبل املذكورة الجمعة يوم ويف
إىل وطلعوا الباشا حريم أيًضا ووصل وقوص، قنا إىل الباشا ورود وتحقق ثبت عندما
ومنعوا وتقادمهم، بهداياهم واألعيان األكابر نسا جميع عليها للسالم وركب شربا، قرص
هو الذي القرص، تحت من املرور األرياف من الواصلني والفالحني املسافرين من املارين
منعطفة استحدثوها طريق من ويمرون يذهبون فكانوا للمسافرين، املعتادة الطريق

طويلة. بمسافة ومستبعدة الطريق تلك خلف
وكان التالتة، الساعة بعد جميعه القمر جرم انخسف عرشه رابع الخميس ليلة ويف

القوس. برج آخر يف
الليل، آخر إىل بها فأقام ليًال الجيزة إىل الباشا وصل عرشه خامس الجمعة ليلة ويف
للسالم دولته وأكابر بك كتخدا وحرض يومني، بها فأقام باألزبكية داره إىل حرض ثم
سوى أحد به يجتمع ولم ورجعوا، ذهبوا الوقت مشايخ وكذلك ألحد، يأذن فلم عليه

يوم. تاني
بأجناسهم، والنصارى الدولة أكابر من نوع كل من والهدايا التقادم عليه وترادفت
والجواهر بالحيل البيض الرساري حتى التحف من صنف بكل وخالفهم األرمن خصوًصا
إقامة عىل وعزم الظلم عن تاب بأنه القرى ويف املرص يف الناس يف وأشيع ذلك، وغري
للناس أفرج الحجاز أرض عىل واستوىل منصوًرا رجع إذا أنه نفسه عىل نذر وأنه العدل،

أهلها. إىل اإلحباسية األرزاق ورد حصصهم، عن
أصله، إىل يش كل ورد القبلية البالد يف ذلك فعل أنه اإلشاعة هذه عىل وزادوا

أحالمهم. يف يتخيلونه وباتوا النواحي، جميع يف ذلك وتناقلوا
مضمونها امللتزمني، ملشاهري أوراًقا كتبوا أيام تالتة حضوره وقت من مىض وملا
فلم فايظهم يف عليهم والجور امللتزمني ظلم من األقباط فعله ما أفندينا حرضة بلغ أنه
وتقبضونه، فايظكم عىل وتحاسبوا أيام، أربعة بعد تحرضون أنكم والحال بذلك، يرَض
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بهذا املغفلني أكثر ففرح الدفرتدار، إمضا األوراق وعىل بالظلم، يرىض ال أفندينا فإن
صحته. واعتقدوا الكالم

القبط. وأكابر غايل للمعلم خوازيق شربا قرص تجاه نصب أنه أيًضا وأشاعوا
مشايخ والبالد بالقرى الكاينني األرزاق أصحاب من الكثري حرض عرشينه رابع ويف
وذهبوا وأشاعوه، سمعوه بما وفرحني مستبرشين وأعالم بيارق ومعهم وفالحني، وأرشاًفا
رآهم فلما تعليم، وميدان كثرية بنادق برمي القبة بناحية رماحة يعمل وهو الباشا إىل
خايبني. ورجعوا ذلك بهم ففعلوا وطردهم، برضبهم فأمر مجيهم سبب عن وأخربوه

عليهما وخلع الباشا، وقابال رسحتهما من غايل واملعلم بك محمود حرض وفيه
املدينة وسط من وشق الخلعة وعليه غايل املعلم فركب سمور، فراوي وألبسهما وكساهما
ثم التقوالت، من قيل ما ويبطل األعدا ويكمد الناس لرياه األقباط من كثرية عدة وخلفه
القياس تحرير من أفعالهما وتتميم ألشغالهما ورجعا قليلة أياًما بك ومحمود هو أقام

األموال. وجبي
يوم كل يف لألموال الحاملة الِجمال من كثرية عدة حضورهما قبل أرسال وكانا

األقاليم. وباقي واملنوفية والغربية الرشقية من بعض أثر بعضها قطارات
وتشديد الرا وفتح الكاف بضم كريم ويسمى قبيل، بجهة طرهونة حرضشيخ وفيه
إبراهيم عليه يحتال يزل فلم أبًدا، يقابله ولم الباشا عىل عاصيًا وكان امليم، وسكون الياء
أتاه الحجاز من أبوه حرضالباشا فلما نه، وأمَّ وقابله إليه أتى حتى ويُمنِّيه ويصالحه باشا
بالرميلة. عنقه برمي أمر ثم هديته فقبل اإلبل، من وأربعني هدية معه وقدم ابنه، أمان عىل

األحد بيوم (١٢٣٠ (سنة شعبان شهر واستهل

ضبطها التي والحصص االلتزامات وأرباب أرزاقهم، قطع من مريج أمر يف والناس
سوى فيه سامحهم فإنه األوسية، طني خال منها يش يف الترصف عن أيديهم ورفع الباشا
بالسند املعني الحر املال برصف ووعدهم لديوانه، فإنه قاسوه الذي الروك عن زاد ما

القوايم. يف األقباط الكتبة ومناقضة واملحاققة التحرير بعد فقط الديواني
صلة له ومن الكتبة ويسألون ويروحون يغدون أياًما وعده إنجاز منتظرين وأقاموا
وكل لحصوله، وتشوَّفوا باألقل ورضوا اإليراد وقطع التفليس من خناقهم ضاق وقد بهم،
إن قيل: تحررت فإذا الدفاتر، تحرر حتى أيام تالتة أو أيام أربعة بعد يوعدون قليل
تفاوت حسب عىل وتالتًا ثانيًا ذلك ويكرر آخر، نسق عىل وتحريرها بتغيريها أمر الباشا

كثريًا. أو قليًال الخزينة يف يتوفره وما السنني، يف املتحصل
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طويًال، زمنًا العمر من عاش أنه يزعم دمياط، طريق عىل تركي رجل وصل وفيه
وقته وأدرك السلطان، مع مرص إىل حرض أنه ويذكر العارش القرن أوايل أدرك وأنه
ذكره وشاع البريقدارية، لبعض تابًعا الوقت ذلك يف وكان الغوري، السلطان مع وواقعته
والوقايع األخبار مذاكرة يف البعض وامتحنه دعواه، تخالف ذاته أن رآه من وحكى
فيقال خربه، وغاب مركب يف فأنزلوه وإبعاده بنفيه الباشا أمر ثم تخليط منه فحصل

أعلم. وهللا أغرقوه، إنهم
عىل الفايظ رصف باب وفتحوا الدفرتدار ببيت الديوان عملوا عرشينه خامس ويف
الذي القدر نصف يعطونه ما وأكثر جانبًا، منه يعطون فجعلوا االلتزام حصص أرباب

قليًال. وأزيد وأقل قرروه
خارج والرماحة التعليم لعمل امليدان إىل بالخروج العساكر لجميع الباشا أمر وفيه
والبندقة الرماحة يف وأخذوا األخري، الليل تلت من فخرجوا العزب قبة حيث النرص، باب

الضحوة. إىل الفجر ُقبَيل وذلك اإلفرنج، طريقة عىل الرعود مثل املتتابعة، املتواصلة
الطرق زحموا حتى عظيمة، كبكبة يف املدينة إىل داخلني رجعوا ذلك انقىض وملا

أيًضا. حمريًا بل بخيولهم، الناس من أشخاًصا وداسوا ناحية، كل من بخيولهم
وأوضاع الجديد النظام عىل وترتيبهم العسكر إحصا قصده الباشا أن وأشيع
وجمع بوالق، إىل يوم تاني يف وركب شكلهم، ويغري املقمطة املالبس ويلبسهم اإلفرنج،
وعرَّفهم الجديد بالنظام املعروفة الطريقة عىل وصنَّفهم باشا إسماعيل ابنه عساكر
بعد والنفي والطرد بالرضب قابله ذلك أبى ومن العساكر، بجميع ذلك فعل قصده،

ثيابه. من حتى سلبه
فيما وتناجوا ولغط قلقلة العسكر يف وحصل شربا، إىل وذهب بوالق من ركب ثم
أعيانهم بعض النفور عىل ووافقهم وأكابرهم، مخاديمهم عن منهم الكثري وتفرق بينهم،

الباشا. غدر عىل واتفقوا
تامن الجمعة ليلة األزبكية بيت إىل وحرض شربا قرص من ركب الباشا إن ثم
حجو وفيهم وليمة، يف أكابرهم من جماعة بداره بك عابدين عند اجتمع وقد عرشينه،
هو وما الباشا أمر بينهم فتفاوضوا األزرنجيل، أغا وحسن جلة صاري أغا هللا وعبد بك

فيه. شارع
غافلهم بك عابدين إن ثم الفجرية، يف باألزبكية داره يف عليه الهجوم عىل واتفقوا
فأرسع أصحابه، إىل ورجع وأخربه الباشا إىل مرسًعا متنكًرا وخرج أنسهم يف وتركهم
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فركبوا باشا طاهر عساكر وطلب الليل، من ساعة سادس يف الركوب الحال يف الباشا
بالعساكر. املنزل وحوَّط معه

القلعة إىل وصعد النشاب، ومرمى النارصية ناحية عىل وذهب الطريق أخلف ثم
عزيمتهم عن الرجوع يسعهم ولم املتوافقني، أمر وانخرم العساكر من به يثق من وتبعه
والبنادق، بالرصاص وتضاربوا املرابطون فمانعهم نهبه، يريدون الباشا بيت إىل فساروا

غرًضا. ينالوا ولم أشخاص بينهم وقتل
واشتد أمرهم يف وتحريوا وقراميدان، بالرميلة واجتمعوا القلعة ناحية عىل فساروا
ثمرة وال املخاصمة، أظهروا وقد شيٍّا، يجدي ال بالرميلة وقوفهم أو وعلموا غيظهم،
من اللوم ويلحقهم أنفُسهم وتنذلُّ بالهم ينكسف بل وسكونهم، رجوعهم يف عليهم تعود
وطرايقهم عقيدتهم وخبث طباعهم لسو رأيهم فأجمع إليهم، ينضموا لم الذين أقرانهم
فيكثر ذلك فعلوا فإذا وأموالهم، الرعية متاع وينهبون املدينة، شوارع يف يتفرقون أنهم
الذميمة، القبايح يف الجميع لرغبة عنهم املتخلفون ويشاركهم شوكتهم وتقوى جمعهم
يقال كما الباطل، يف سعيهم يضيع وال الحواصل من ويحوصلون بالغنيمة، ويعودون

الربدعة. فرضَب الحمار رضب عىل َقَدْر ما املثل: يف
يكرسون وهم الرسوجية، وعىل الصليبة عىل املدينة قصبة وسط عىل ونزلوا
بالحركة تسامعوا ملا الناس ألن فيها؛ ما وينهبون املغلوقة الحوانيت أبواب ويهشمون
ذلك باقيهم شاهد وعندما للسالمة، طلبًا أسبابهم وتركوا وأبوابهم، حوانيتهم أغلقوا
والزُّْعر الشطار من الكثري وشاركهم بل والخطف، للنهب معهم وبادروا اللحوق أرسعوا
طريقهم عىل ومضوا جمعهم كثر ذلك وعند له، دين ال ومن والجياع املقلني والعامة
وجدوه ما وأخذوا السكرية حوانيت وكرسوا زويلة، باب داخل إىل رضوان قصبة إىل
لم الذي ويبددون ويحملون يأكلون فجعلوا السكر، أصناف من أحبوه وما الدراهم من
ما وفيها املربيات، وقدور الحلوى أواني وكرسوا الطريق، يف األرجل تحت ويلقونه يأخذوه،
والرشال امللونة الحلوى وأقراص األرشبة، ومجامع واإلفرنجي، والبباغوري الصيني هو
ومن وأتباعهم هم ويحملوا يأكلوا أن وبعد والبنفسج، والحماض والفانيد وامللبس
قارعة عىل عنهم فضل ما يلقون والجعيدية، والحرافيش البلدية األوباش من لهم انضاف
مرسوًما، وطوله اتساعه مع املناخلية إىل زويلة باب حدِّ من السوق صار بحيث الطريق،
األرض. عىل سايلة املربيات وأعسال امللونة الحلوى وأقراص السكاكر بألوان ومنقوًشا
وفور عند واألرشبة املربيات أنواع وطبخوا جددوا املتسببون السوق ذلك أهل وكان
والتوت والربقوق والتفاح الخوخ مثل املبارك، الشهر هذا وهو أوانها، يف وكثرتها الفواكه
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للمبيع، حوانيتهم عىل وصففوها األوعية وملوا والسفرجل، والحرصم املسري والقرع
رمضان. شهر موسم عىل وخصوًصا

ووصلت الصاغة، وسوق واألرشفية والغورية الرومي العقادين إىل سريهم يف ومضوا
يف ما ونهبوا والخانات، والوكايل الحوانيت أبواب فكرسوا مرجوش، سوق إىل طايفة

والزردخان. والحرير والبز املحالوي األقمشة من التجار حواصل
األتراك فيهم فزعت والنهب، العبور وأرادوا الخلييل خان راس إىل طايفة وصلت وملا
ورضبوا وغريهما، والنحاس اللبن بخان الساكنون التجارة يتعاطون الذين واألرنؤد
بالرباع الساكنون الخردجية واألتراك الرصماتية سوق من وكذلك الرصاص، عليهم

ومنعوهم. ردوهم حتى بالرصاص الطيقان من عليهم يرمون جعلوا الزهومة، بباب
عليهم رموا والكعكيني بالفحامني الكاينون املغاربة طايفة تعصبت وكذلك
وجلس العطف، روس عىل التي البوابات وأغلقوا الناحية، تلك عن وطردوهم بالرصاص
إليهم، الواصل تمنع بالرصاص الخطة أهل من أناس فوقهم وِمْن أناس درب كل عند
الباب، يف التي الخوخة كرسوا حتى بابه يف فعالجوا الحمزاوي، خان إىل طايفة ووصلت
من وجدوه ما ونهبوا وغريهم، الشوام نصارى من التجار حواصل وكرسوا الخان وعربوا
واألصوفة والقطيفة الجوخ وباالت واملقصبات والشامية الهندية األقمشة وأنواع النقود
والحرير الشيت وأنواع والَحَرب والصندل والجنفس والسالوي واألالجات األطلس وأنواع
الدكاكني يف ما وأخرجوا النهب يف والعامة الخدم وتبعهم ذلك، وغري واإلبريسم الخام
تركوه ما وتركوا وانتقوه، واختاروه أعجبهم ما وأخذوا األقمشة، أنواع من والحواصل
عليه يطئون السوق، وخارج الخان ودهليز األرض عىل مطروًحا حمله عىل يقدروا ولم
وقتل الثمينة، األشياء من معه ما فيأخذ الضعيف عىل القوي ويعدو والنعاالت، األرجل

البعض. بعضهم
التحف من فيها ما وأخرجوا بالخطة، خان خارج التي الدكاكني أبواب وكرسوا
والفناجني واألطباق والصحون البلور والكاسات املذهب والزجاج الصيني واألواني
وهشموا ودراهم، نقود من وجدوه وما أعجبهم ما وأخذوا الخردة، وأنواع البيشة،

متنوعة. ُشَقاًفا األرجل تحت األرض عىل وألقوه وكرسوه البواقي
األشيا أنواع وطرحوا العطارين، حوانيت من به وما البندقانيني بسوق فعلوا وكذلك
أموال نهب من فيه خري ال ما وفعلوا أيًضا، باألرجل تداس الشارع بوسط العطرية
البوابات وغلق والكرانك بالبنادق ومنعهم لدفعهم تصدوا الذين ولوال واإلتالف، الناس
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هللا ولكن باهلل، والعياذ بالنسا وفجروا البيوت أيًضا ولنهبوا ذلك، من أفظع الوقع لكان
أشيا أخذوا فإنهم أيًضا، املدافعني واملغاربة األوباش من الكثري فعلهم يف وشاركهم سلَّم،
ما ويأخذون النهابني، من عليه يقدرون ممن بهم يمر من عىل يقبضون وكانوا كثرية،
يطردهم من ولحقهم شيٍّا منها وخطفوا حانوتًا العساكر هشمت وإذا ألنفسهم، معهم

البعض. بعضهم أموال الناس واستباح فيها، ما الالحقون استأصل عنها،
ساعات، خمس ظرف يف الدول من دولة يف بنظريه نسمع لم الذي الحادث هذا وكان
من اليسرية املدة هذه يف للناس حصل العرص، قبيل إىل الجمعة صالة قبيل من وذلك

يوصف. ال ما والبضايع األسباب وإتالف األموال ونهب الشديد والخوف االنزعاج
الناس وأخذ املدينة، بداخل الكاينة املساجد وأُغلقت اليوم، ذلك يف الجمعة تَُصلَّ ولم
واملتاريس، واملرابط الكرانك عىل وقعدوا البوابات وأغلقوا أسلحتهم ولبسوا ِحذرهم

وليايل. أياًما والتخوف والتحفظ التحذر عىل وأقاموا الليايل وسهروا
النيل أوىف القبطي أبيب شهر من يوم آلخر املوافق عرشينه تاسع السبت يوم ويف
املوسمني حصول فصادف رمضان، هالل رؤية ليلة أيًضا اليوم ذلك وكان أذرعه، املبارك
أرباب وال املحتسب يركب ولم العادة، عىل شنك وال موسم فيها يعمل فلم واحد، آن يف
ليلته يف يعمل كان وما الخليج قطع شنك وكذلك وزمورهم، وطبولهم بموكبهم الحرف
عىل املطلة البيوت ويف صبحه يف وكذلك السد، وعند وسواحله النيل يف املهرجان من

باجتهادهم. الناس وصام أحد بهما يشعر ولم جميعه ذلك فبطل الخليج،
بطول الزيادة فيه تحصل لم النيل فإن النوادر، من السنة هذه يف النيل وفاء وكان
سعر وغال زايد وْهم الناس يف حصل حتى يسريًا، شيٍّا إال أبيب شهر من مضت التي األيام
الزيادة فيه واندفعت النيل يف املوىل فأفاض والعرصات، السواحل من ورفعوها الغلة
شهر يف إال الغالب يف يقع ال الوفا فإن مظنته، قبل أذرعه أوىف ليلتني ويف العظيمة،

النادر. يف إال أبيب أواخر يف يحصل ولم مرسى،
تالت سنة يف وذلك واحدة، مرة إال أبيب يف أو عمري سنني يف أدركه لم وإني

سنة. وأربعني سبًعا املدة وهذه تلك بني املدة فتكون وألف، وماية وثمانني
من كبرية عدة وصحبته إليه فطلع املحروقي، محمد السيد بطلب الباشا أرسل وفيه
أموالهم نهب من للناس حصل الذي هذا له: قال واجهه فلما لخفارته، املغاربة عسكر
طايفة خاص بديوان وتجمعونهم املنهوبات ألرباب تتقدمون أنكم والقصد صحايفي، يف
وأنا والصحة، التحرير وجه عىل لها ضاع بما طايفة لكل قوايم وتكتبون أخرى، بعد
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وشاع بذلك الناس وعرَّف داره إىل ونزل له ودعا له فشكر بلغ، ما بالًغا بدفعه لهم أقوم
االطمينان. بعض ألربابه فحصل بينهم،

بك، ومحو بك وحجو أوغيل ودبوس بك عابدين مثل العسكر كبار الباشا إىل وطلع
وفيهم العسكر، طوايف فيه اشرتكت الواقع هذا أن وأقروا وذكروا وتنصلوا واعتذروا
بالفحص يتفقدوا بأن إليهم فتقدم طباعهم، خبُث يخفاه وال وعساكرهم، طوايفهم من
فأجابوه بذلك، األمر يف عليهم وشدَّد وعساكرهم طوايفهم من كلٌّ وأخذه حازه ما وإحصا
وركبوا القلعة، إىل وإرساله يمكنهم ما جمع يف وأخذوا ألمره، وامتثلوا والطاعة بالسمع
بجمع وأمره املعمار الباشا وأحرض باألمان، املناداة وأمامهم املدينة بشوارع وشقوا
ويدفع واألسواق، الدكاكني أخشاب من تكرس ما تعمري يف وإشغالهم واملعمرين النجارين

املريي. طرف عىل األخشاب وكذلك أجرتهم، لهم

(١٢٣٠ (سنة االتنني بيوم رمضان شهر واستهل

امليش ويتحاشون الكرانك، عىل للسهر ومالزمون شديد، وتخوُّف مريج، أمر يف والناس
وينقلون يذكرون وقت وكل وحارته، لخطته مالزم خطة أهل وكل واملجي، والذهاب
واألذية بالتعدي العساكر أيدي وتطاولت مزعجات، ووقايع وحكايات روايات بينهم

الرعية. من به ينفردون ملن والقتل والفتك
الدواخيل محمد الشيخ صحبته وطلع املحروقي، محمد السيد طلع ليلة تاني ويف
وصحبتهم الوقت، مشيخة يف املتعينون الصاوي العرويسوابن الشيخ وابن األرشاف نقيب
حرروها بعدما حوانيتهم من لهم نُهب ما إمال يف بهم ابتدوا وقد وطايفته الغورية شيخ
التحليف وبعد دعواهم، صدق عىل اإلمال بعد وتحليفهم املحروقي، محمد السيد عند
الغورية ألهل فاستقر الباقي، له يثبتون ثم الباشا لحرضة بعضه عن يتجاوز واملحاققة
كيًسا ستون وهو التلت، لهم وأخر تلتيها لهم فدفع كيًسا، وتمانون ماية خاصة

الخزينة. من أو يش، منها لهم ظهر إن ُعروضهم عن إما بعد، فيما يستوفونها
استقر وأيًضا املنهوبات، بواقي لتحرير ليلة كل يف والنزول الطلوع الجماعة والزم
سبعني من نحو السكرية ولطايفة كذلك، كيس آالف تالتة نحو الحمزاوي خان ألهل

الباشا. من يبتاعونه الذي السكر تمن من لهم ُخصمت كيًسا
ملا دولته وأكابر الرعية من الناس قلوب ويجذب أموره يدير بالقلعة الباشا واستمر
ويرتضون العسكر عىل يسخطون الناس ترك حتى املنهوبات، ورد املال بذل من يفعله
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تعدي وال نهب منهم يقع ولم الثورة هذه العساكر وثارت ذلك يفعل لم ولو عنه،
من نكايتهم لشدة اإلقطاعات وأرباب القرى أهايل عليهم واجتمعت الرعية، لساعدتهم
تدبري سو من وذلك املعايش، وقطع األرايض وقياس وااللتزامات الرزق بضبط الباشا
اللني بالكالم وتملقها الخواطر باستجالبه سياسته وُحسن الباشا وسعادة العسكر
معهم الناس ذنب ما الحارضين: بمسمع ويقول العسكر فعل عىل ويلوم والتصنع،
وجواهر أموال فيه باألزبكية منزل يل أنا ها الرعية، مع أو معي خصامهم خصوًصا
ذلك، ونحو الدفرتدار، ومنزل ببوالق باشا إسماعيل ابني ورساية كثرية وأشيا وأمتعة
عليهم وينعم وعظماهم، العسكر أمر يف أمره ويدبر فكرته ويعمل ويتحوقل ويتحسبل
منهم طايفة وتنتبذ وعساكرهم، ألنفسهم العديدة واألكياس الكثرية األموال ويعطيهم
العظيمة، املقادير فيهم ويفرق فيعطيهم كسب لنا يحصل ولم ننهب لم نحن ويقولون:

ذلك. دون ولغريه كيس، بألف بك عابدين عىل فأنعم
فربزوا الحجازية، الديار إىل ليسافروا الدالة عسكر من جردة أخرج ذلك أثنا ويف
وخرجت وطاقهم هناك ونصبوا قمر، بالشيخ املسمى املكان حيث الفتوح باب خارج إىل

وأثقالهم. أحمالهم
األربعماية، نحو وهم وضجوا وخاضوا الطبجية، طايفة ثارت الخميس ليلة ويف
الخميس يوم ويف فسكتوا، فيهم ففرقت كيًسا، وعرشين بخمسة لهم فأمر نفقة وطلبوا
فيه، وجلس الغورية جامع عند ونزل املدينة، وسط من وشق بك كتخدا نزل املذكور
وجلسوا الحوانيت وفتحوا فامتثلوا فيها، يجلسوا وأن حوانيتهم بفتح السوق ألهل ورسم
وتعدِّي العسكر، من والتطريُّ املكروه ع وتوقُّ والهدوِّ الراحة عدم من ذلك كل تخوُّف، عىل

واالحرتاس. والتحزر األحايني بعض يف منهم السفها
وبنوا املنافذ وسدوا وحاراتهم، ونواحيهم مساكنهم حصنوا فإنهم النصارى وأما
املسلمني، دون الحرب وآالت بالبارود الباشا وأمدهم والبنادق باألسلحة واستعدوا كرانك،
الرضر وقوع يخشون التي النافذة الحارات بعض سد يف بك كتخدا استأذنوا إنهم حتى
كاشف رضوان مع فعله ذكر تقدم وقد يمنعهم، فلم النصارى وأما ذلك، من فمنع منها

الديوان. بوسط وبهدله ورضبه وعززه أخرى، جهة من وفتحه داره باب سد عندما
إليه فركب بوالق، إىل الدولة عند الباشا كتخدا قبي وهو أفندي نجيب وصل وفيه
القلعة، إىل بوالق من موكبًا له ونظموا وقابلوه والوايل، واألغا الدولة وأكابر بك كتخدا
وسيفان باشا طوسون وولده الباشا برسم خلع صحبته وحرض النرص باب من ودخل
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القلعة من ومدافع شنًكا لوصوله وعملوا مجوهرة، نشوق وأحقاق وهدايا وشلنجان
وبوالق.

بطايفته. املدينة إىل بك حجو ودخل الحجاز إىل املسافرون الدالة ارتحل وفيه
وكرشات، زعجة الناس يف حصل املوكب أمر انفضاض بعد اليوم ذلك ضحوة ويف
ومرص بوالق إىل حتى النواحي بجميع االنزعاج هذا واتصل والدروب، البوابات وأغلقوا

مطلًقا. األسباب من سبب وال أصل لذلك يظهر ولم القديمة،
أمريًا وجعله طويل بطرطور وتوََّجُه خلعة، بك حجو الباشا ألبس الليلة تلك ويف
وهوال عليها، كانوا التي الرتكية طريقتهم من وأتباعه هو وانخلع الدالة، من طايفة عىل
— الخطاب بن عمر سيدنا طريقة إىل أنفسهم ينسبون دالة لهم يقال التي الطايفة
النواحي، وتلك واملتاولة الدروز وجبال الشام نواحي من وأكثرهم — عنه هللا ريض
طول الصغار، الغنم جلود من مصنوعة السود الطراطري روسهم وعىل األكاديش يركبون
الكنيف، عتبة عىل ووضعه راسه عىل من نزعه الكنيف دخل وإذا ذراع نحو الطرطور
سقوطه من والحذر الخوف أو الكنيف، يف معه مصاحبته عن له تعظيم أذلك أدري وما

املالقي؟ أو املرحاض صحن يف الباب بأسكفة انصدم إن
ويوجد الحروب، يف واإلقدام بالشجاعة العثمانيني دولة يف مشهورة الطايفة وهوال
تمام من ولكونهم هم، ما وقليل ذلك، دون ومنهم حميدة، طريقة عىل هو من فيهم
أوليك ِمن بقي وَمن الغريبة، األجناس خالف وأتراكه أجناسه من الباشا رتبهم النظام

متبوًعا. ال تبًعا يكون
بل والكرشات، االنزعاج من املتقدم ذلك مثل حصل عرشه سادس التالت يوم ويف
الذين الساقني الناس وطلبت الحوانيت، وأغلقت الرامحون ورمحت األوىل، املرة من أكثر
األغا فنزل بأربعني، والراوية فضة أنصاف بعرشة القربة وبيعت الخليج، من املاء ينقلون
حمل من ومنعهم أيًضا العساكر عىل وينادون باألمان، املناداة وأمامهم التبديل وأغات
وسكن العرص، قبيل إىل واالرتجاج األمر هذا واستمر بالتحفظ الناس ويأمرون البنادق،
ولم عرش، بخمسة والراوية أنصاف بخمسة القربة وبيعت السقايني مرور وكثر الحال
من وأنواًعا أصناًفا اليوم ذلك نهار بطول الناس ل وتقوَّ أيًضا، سبب الحركة لهذه يظهر

لها. أصل ال التي واألقاويل الروايات
وهو املدينة ودخل الحجاز، من راجح الرشيف حرض عرشه سابع األربع يوم ويف
من األرنؤد من أشخاص معهم أيًضا، هجن عىل أنفار خمسة وصحبته هجني عىل راكب
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أخي أغا أحمد منزل إىل أنزلوه ثم القلعة إىل به فطلعوا بالحجاز، الذي باشا حسن أتباع
بك. كتخدا

عىل كبريًا وجعله جلة، بصاري املعروف أغا هللا عبد الباشا قلد الخميس ليلة ويف
كما ظهره عىل املرخي الطويل الطربوش رأسه عىل وجعل أيًضا، الينكجرية من طايفة

الباشا. عىل باملخامرة املتهومني جملة من وكان وأتباعه، عادتهم هي
من ومنعهم الخيول عساكرهم جميع بركوب العسكر لكبار الباشا أمر برز وفيه
الرشطة أتباع من كان من إال للبندقية حامل أو راجل منهم يكون وال البنادق، حمل

التبديل. وأغات واألغا الوايل مثل واألحكام،
بالشوارع املرور والوايل التبديل أغات أغا إبراهيم تابع أغا وأيوب بك كتخدا والزم
وباب زويلة وباب الحمزاوي وباب والجمالية الغورية مثل: األسواق، مراكز يف والجلوس
وال احتشام غري من بذلك ومتجاهرون رمضان نهار يف مفطرون أتباعهم وأكثر الخرق،
ويرشبون يأكلون واملساطب الحوانيت عىل ويجلسون الصوم، شهر حرمة بانتهاك مباالة
منه، غفلة عىل البلد ابن ألنف مجمرته فيدني الدخان شبك وبيده أحدهم ويأتي الدخان،
وخطف والتعدي الغي يف وزادوا بالصايم، والهذيان السخرية سبيل عىل فيه وينفخ
وزنى األرشفية، جامع إىل امرأة أدخل منهم شخًصا أن اتفق حتى وجهاًرا نهاًرا النسا

رمضان. نهار يف الظهر صالة بعد املسجد يف بها
كيًسا وخمسني أربعماية ذلك فبلغ مرجوش، سوق أهل حساب عملوا أواخره ويف
الحمزاوي، تجار مثل ولغريهم لهم النقود خالف ذلك كل الثلث، لهم وتأخر ثلثيها، قبضوا
يف يدخرون يش ألي وقال ذكرها من منع الباشا فإن عظيمة، ومبالغ كثري يش وهو

فيها. يتجرون وال النقود وحواصلهم حوانيتهم
الخان حواصل من حاصلة من ذهب أنه الجيوش أمري سوق أهل من بتاجر واتفق
من الحمزاوي خان ألهايل ضاع وكذلك قهًرا، ومات يذكرها فلم فرانسة، آالف تمانية
ثمن عىل النسا يرهنه مما والجوهر واملصاغ والرهونات والودايع والنقود األموال رصر
ما األثمان من عليهم يتأخر ما عىل أو واملقصبات، والتفاصيل التجار من يشرتونه ما
تجاه والبطارخ الفسيخ يبيع لرجل وضاع ذكره، من ويُْستحيى الحرص تحت يدخل ال

كثري. ذلك وأمثال يذكرها، فلم فرانسة آالف أربعة حانوته من الحمزاوي
ولم املكروه، وتوقع وانزعاج وخوف مريج أمر يف والناس رمضان شهر وانقىض
االستقرار عىل يقدر ال فإنه عادته، خالف عىل وذلك الشهر، بطول القلعة من الباشا ينزل
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املحروقي محمد والسيد العساكر وكبار الكالم، يف حتى الحركة وطبيعته أياًما، بمكاٍن
يوم كل يف والنزول الطلوع عىل مستمرون األرشاف ونقيب املشايخ من يصحبه ومن

أربابها. عىل العيد كساوي الباشا وفرق خاص، ديوان باملنهوبني وللمتقيدين وليلة،
مع يمشون الذين العساكر من والكثري معني، شخص القضية هذه يف يظهر ولم
عمايم ويخطفون التعدي منهم ويظهر والسخط، الخالف يظهرون األسواق يف الناس
البلدة أهل وبني بينهم وكأنما النهب، يف بعودهم الناس ويتوعدون جهاًرا، والنسا الناس
عىل واللوم والتندم التأسف يظهر من وفيهم منهم، يخلِّصونها ثارات أو قديمة عداوة

ذلك. عن غاب الذي املحروم وهو رأيهم، ويسفه املعتدين
وأهله اإلقليم بأهل حلت ونقمة سماوية وقضايا إلهية تقادير ذلك فكل وبالجملة

العاقبة. وحسن والسالمة العفو هللا نسأل ناحية، كل من
الكاين حاصله أو حانوته من ماله فنقل الوهم، بهم زاد الناس بعض أن اتفق ومما
حاصله أو وحانوته الرساق فرسقها آخر، حرز أو منزله إىل الخانات أو الوكايل ببعض
البلدة أهل فعل من وذلك كثرية، ألشخاص ذلك نظري وتعدد غريه، أصاب ما يصبه لم
ومنهم الحركات، هذه مثل يف الغفالت أوقات يف ويداورونهم بعًضا، بعضهم يراقبون
أيًضا ذلك عىل ماًال ويغرم الرشطة، حكام إىل وشكاهم وتهددهم وأتباعه خدمه اتهم من
الغرم، وزيادة والخدم األهل وعداوة والفضيحة اإلثم ارتكاب إال يفيده وال بريون، وهم
قليل ومنهم أربابها، ويطالبه والرهونات والودايع الرشكا أموال التجار بأيدي ما وغالب

الشبهة. لقوة الكل ضياع فادَّعى أشيا، وبقي أشيا حانوته من وذهب الديانة

(١٢٣٠ (سنة التالت بيوم شوال شهر واستهل

يظهر ولم يش، كل من البهجة عديم والخمول الربود غاية يف وكان الفطر عيد يوم وهو
ثيابًا ل فصَّ وال بل ملبوسه، أحد يغري ولم الصايمني، فطر إال األعياد عالمات من فيه
الخياط عند تأخر شعبان يف وفصله وقطعه ثوب له تقدم ومن جديًدا، شيٍّا وال مطلًقا
حتى وغريها، وعقادة بطانة من األسباب جميع لتعطيل ولوازمه، مصاريفه عىل مرهونًا
الخياطني سوق العيد هذا يف وكسد عظيمة، بمشقة إال كفنه أهله يدرك لم ميت مات إذا
نُْقل، وال مملح سمك وال رشيك وال كعك فيه يعمل ولم األعياد، لوازم من أشبههم وما
ولم املقابر، عىل خياًما نصبوا وال كعادتهم، أيًضا واملدافن الجبَّانات إىل يخرجوا ولم
ال فإنه املقابر، إىل النسا خروج وخصوًصا األمور، هذه امتناع إال الحادثة هذه يف يحسن
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عند وقع ما العسكر من لبعضهن ووقع تخوف، عىل حرافيشهن بعض إال منهن يخرج
األحمر. والجامع النرص باب

الدالة عسكر من عدة يف وهو الجبل، باب من القلعة من الباشا نزل تالته ويف
يوسف عىل َفعيَّد اآلثار ناحية إىل وذهب بك، عابدين وصحبته واملشاة الخيالة واألتراك
الجيزة إىل عدى ثم مرضه، بسبب الهوا لتغيري هناك مقيم ألنه الشام؛ عن املنفصل باشا
بقرصه، وبات شربا إىل وانحدر السفاين ركب أصبح وملا بك، محرم صهره عند بها وبات

القلعة. إىل طلع ثم باألزبكية منزله إىل ورجع
إنه بقوله وخاطبهم املتصدرين املشايخ وجمع ديوانًا عمل ثامنه التالت يوم ويف
ألنفسهم، ويزرعونها يؤجرونها وساياهم لهم ويرتك امللتزمني، حصص عن يفرج أن يريد

الناس. راحة ألجل نظاًما ويرتب
يحررون يوًما عرش اثني وأمهلهم دفاتر، بتحرير الروزنامة كتَّاب األفندية أمر وقد
الشنواني: الشيخ فقال له، ودعوا خريًا عليه فأثنوا املريض، الوجه عىل الدفاتر ظرفها يف

كذلك. اإلحباسية الرزق عن اإلفراج أيًضا أفندينا من ونرجو
ومن أيًضا، املريض الوجه عىل ونحررها امللتزمني محاسبات يف ننظر كذلك فقال:
الديوان لجهة املريي املال من عليها ما بخالص ويلتزم حصته يف يترصف أن منهم أراد
ويقبض طرفنا عىل أبقاها وإال فيها، فناه رصَّ والقياس، املساحة بموجب الفالحني من

وسكتوا. أيًضا له فدعوا ا، وعدٍّ نقًدا الخزينة من التحرير عليه يقع الذي فايظه
بكلمة عليهم هللا يفتح فلم معكم، للمشورة إال طلبتكم ما فإني تكلموا لهم: فقال

له. الدعا غري أحدهم يقولها
إىل بها ويتوصل الغفالت، أهل عىل تروج ومخادعة حيل ألنها ضايع؛ الكالم أن عىل
امللتزمني عىل املبرشون وانطلقت املجلس انفض ذلك وعند املرادات، من يرومه ما إبراز
معلومة الصورة أن مع البقاشيش، منهم ويأخذون لترصفهم، االلتزام وهو بالبشاير
بأيدي كان االلتزام حصص معظم أن ذلك ذكره يف السبب ومعظم مجهولة، والكيفية
عنه بمنعهم أمزجتهم وتكدرت طباعهم انحرفت وقد وزوجاتهم، وعظماهم العساكر
فيها، ما نفسه ويف غيظه كظم من فمنهم ذلك، بهم يسهل ولم الترصف، عن وحجزهم
فلذلك عليه؛ جناية ال من عىل والتسلط باملخالفة وبارز الكتمان يطق لم من ومنهم
أن إىل حرارتهم وتربد حدتهم لتسكن منهم بمسمع الكالم بهذا ديوانه يف أعلن الباشا

معهم. تدبريه أمر يتم
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بني الصلح بوقوع الحجازية الديار من ومكاتبات وأخبار هجانة وصلت وفيه
وأن الوهابية، عىل كبريًا أبيه موت بعد توىل الذي مسعود، بن هللا وعبد باشا طوسون
جماعة من وحرض الدما، وحقن للطاعة وأذعن والقتال الحروب ترك املذكور هللا عبد
إىل اثنان منهم ووصل باشا، طوسون إىل األنفار من نفًرا العرشين نحو الوهابية

مرص.
ولم بذلك، الرَِّىض عالمات عليه يظهر ولم الصلح، هذا يعجبه لم الباشا فكأن
أن وذكرا فاعتذرا املخالفة عىل عاتبهما وخاطبهما به اجتمعا وملا الواصلني، نزل يحسن
ابنه وأما الدين، وإقامة امللك يريد وكان مزاج، وحدة عناد فيه كان امُلتََوىفَّ مسعود األمري
عبد األمري سلفه طريقة عىل الدما سفك ويكره والعريكة، الجانب لني فإنه هللا عبد األمري
كان حني باشا يوسف الوزير املرحوم إن حتى للدولة، مسامًلا كان فإنه املرحوم، العزيز
ولم يش، يف مخالفة وال منازعة بينهما يقع ولم الصداقة، غاية وبينه بينه كان باملدينة

مسعود. األمري أيام يف إال والخالف التفاقم يحصل
وترك السري أحسن فإنه هللا عبد األمري بخالف غالب، للرشيف األمر ومعظم
والعبارات الكلمات من ذلك ونحو واملسافرين للحجاج والسبل الطرق ن وأمَّ الخالف،

املستحسنات.
أتراك بعض ومعهما فيه، بالنزول أُِمرا الذي املحل إىل وانرصفا املجلس وانقىض
إىل اإلذن لهما أطلق فإنه واإلياب، والذهاب الركوب يف أتباعهما مع لصحبتهما مالزمون
ويتفرجان يصحبهما، ومن بأتباعهما بالشوارع ويمران يركبان فكانا أراداه، محل أي
املتصدرين من أحد به يكن لم وقت يف األزهر الجامع إىل ودخال وأهلها، البلدة عىل
— عنه هللا ريض — حنبل بن أحمد اإلمام مذهب أهل عن وسألوا والتدريس، لإلقرا
مذهبه، أهل من فرًدا يجدا فلم ليشرتوها، وأقواله مذهبه يف املصنفة الفقهية الكتب وعن
الخازن مثل والحديث التفسري كتب من نسًخا واشرتيا أرضمرصبالكلية، من وانقرضوا
وغري صحتها، عىل املجمع الستة والكتب للبََغوي، الفقهاء مذاهب عىل والسنن اف والكشَّ

ذلك.
وتضلًعا واطالًعا لسان وطالقة أُنًْسا منهما فوجدت مرتني بهما اجتمعت وقد
الخطاب يف األدب وحسن األخالق وتهذيب التواضع مع والنوادر، باألخبار ومعرفة
الوصف، يفوق ما فيها املذاهب واختالف الفقهية الفروع واستحضار الدين، يف والتفقه

ومعنًى. ا حسٍّ األكرب وهو العزيز عبد واآلخر هللا عبد أحدهما واسم
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وشقوا النرص، باب خارج الريدانية إىل باملحمل خرجوا عرشه تاسع السبت يوم ويف
راسه وفوق عيل أوزن يسمى الدالة من شخص الركب وأمريُ املدينة، وسط من به
بذاتهم السود الطراطري روسهم وعىل الدالة عساكر من املوكب ومعظم الدالتية، طرطور
إذا النفس وتتكدر الطبيعة تغص فقد يش، كل يف املسخ األقاليم َعمَّ وقد املستبشعة،
ونظامها املرصيني أيام يف السالفة املوكب نظارة كانت وقد به، سمعت أو ذلك شاهدت
املعمور، الربع يف نظري لها يكن لم التي وزينتها وجمالها وفخامتها وترتيبها وحسنها

فيها: قايلهم قال كما الدنيا يف املثل بها ويُرضب

وال��س��رور ال��ه��ن��ا م��ن ت��الت��ة ف��ي��ه��ا م��ث��ي��ل م��ن ل��ه��ا م��ا ال��س��ع��ي��دة م��ص��ر
ي��دور ن��ه��ار ال��ه��ادي وم��ح��م��ل ال��وف��ا وب��ح��ر ال��س��ل��ط��ان م��واك��ب

املفقودات. جملة يف التالتة هذه فقدت فقد
السنة عىل باشا عيل مرصملحمد والية تقرير يده وعىل قابجي وصل عرشينه تالت ويف
وبنادق. وشنًكا مدافع ورضبوا القلعة، إىل بوالق من موكبًا الواصل لذلك فعملوا الجديدة،

(١٢٣٠ (سنة األربع بيوم الحرام القعدة ذي شهر واستهل

باشا وإسماعيل بك عابدين صحبته وأخذ إسكندرية، إىل الباشا سافر عرشه سادس يف
وكيل أغا وسليمان أفندي نجيب أيًضا وسافر وعظماهم، كرباهم من وغريهما وولده
معهما وأصحب السلطنة، دار إىل املحمدي املرصيل بك صالح تابع سابًقا السعادة دار
واللؤلؤ بالذهب املكللة والرسوج املهارى الخيول من الهدايا وأكابرهم الدولة إىل الباشا
الذهب ومن والتحف، واملقصبات الكشمري من املتنوعة الهندية األقمشة وتعابي واملخيش،
ومن قناطري، عدة والعيار الوزن يف الثقيلة الفضة ومن قناطري، أربعة السكة املرضوب

ذلك. وغري الصيني القدور يف الرشاب وأنواع مراًرا املكرر السكر
إىل وأعيانهم أكابرهم فهرعت الطور، إىل باشا طوسون بوصول األخبار وردت وفيه
والستات والنسا الخوندات وركبت والتقادم، الهدايا وإحضار االهتمام يف وأخذوا مالقاته

بقدومه. والدته ليهنني القلعة إىل يطلعن أفواًجا
وحرض بقدومه، إعالًما مدافع فرضبوا السويس إىل باشا طوسون وصل غايته ويف
الدولة عند أيًضا اليوم كتخداه قبي ألنه مالقاته؛ ألجل إسكندرية من راجًعا أفندي نجيب

لوالده. هو كما
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(١٢٣٠ (سنة الجمعة بيوم الحرام الحجة ذي شهر واستهل

بقدومه، رسوًرا باشا طوسون لدخول األعظم الشارع بزينة نودي االتنني يوم رابعه يف
موكبًا له وعملوا بالشارع الحوانيت بزينة الناس احتفل خامسه التالت يوم أصبح فلما
القلعة إىل وطلع الوزارة، وشعار الطلخان راسه وعىل النرص باب من ودخل حافًال،

وحراقات. وشنًكا كثرية مدافع اليوم ذلك يف ورضبوا
أبوه لرياه إسكندرية إىل املذكور باشا طوسون سافر عرشه خامس الجمعة ليلة ويف
مع جده معه أصحبه بك عباس يسمى غيبته يف ُولد له ولًدا هو ولريى عليه، هو ويسلم
يسهل فلم السلطنة دار إىل إرساله قصد جده إن يقال: السنتني، دون وسنه حاضنته،
نجيب باشا طوسون صحبة وسافر يَره، لم كونه وخصوًصا فارقه، عليه وشق ذلك بأبيه

إسكندرية. إىل عائًدا أفندي
يف إسكندرية من راجًعا مرص إىل باشا حرضطوسون عرشينه تالت السبت يوم ويف
وصار القلعة إىل فطلع أيام، تمانية وإيابًا ذهابًا غيبته مدة فكانت ولده، ومعه تطريدة
به فيقيم قًرصا به وبنى بك، كتخدا ره عمَّ التبانة ظاهر بوالق بطريق بستان إىل ينزل

بمرص. أقامها التي األيام غالب
وإهمال والتحكري، واملكوس املبتدعات استمرار من فيها تجدد وما السنة وانقضت
عرشة صنف كل سْعر بلغ حتى يش، كل يف األسعار غلو َعمَّ حتى واملتسببني السوقة
بعيش يهنأ فال املعاش، وأسباب اإليراد عىل الحجر مع الخالية األيام يف سعره أمثال
فإنه خطر، عىل كونه مع الدولة خدم من خدمة يف أو مكَّاًسا كان من إال الجملة يف
وقد فيه، رافعوه بما وألزم وأهني حوسب أنه خدمة أو منصب يف تقدم ممن لكثري وقع
مديونًا، مبئوًسا وأصبح واستدان يملكه ما فباع وحواشيه، نفسه نفقات يف استهلكه
يف والزيادة والنقود املعامالت اختالف يف الواقع وخصوًصا َضنًْكا، املعايش وصارت

بذلك. واملتسببني والتجار الباعة واحتجاج وأسعارها، رصفها
وبياعي األسواق َسَفلة وخصوًصا أيًضا، طمعهم مع املكس مال من عليها حدث وملا
مياومة للمحتسب عليهم مرتب هو ما يدفعون فإنهم والزياتني، والجزارين الخضارات
إن حتى ألنفسهم، رون يسعِّ بل لهم رادع وال الناس، من أضعافه ويخلصون ومشاهرة،
والرطل وتالتني، بعرشين نصفني تساوي كانت التي الواحدة تباع كثرته أوان يف البطيخ
ويوًما بعرشة يوًما يبيعونه واحد، بنصف السابق يف يباع كان الذي الرشقاوي العنب من

واملشمش. والربقوق الخوخ ذلك عىل وقس بثمانية، ويوًما عرش باثني
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التي الياميش، لها يقال التي واألشيا والجوز والبندق واللوز والتني الزبيب وأما
األوقات. أكثر يف توجد ال قد بل الثمن، يف الغاية فبلغت الروم، بالد من تجلب

والعناب، الحموي واملشمش الدين والقمر امللبن مثل الشام من يجلب ما وكذلك
قبحه. الزمان بطول ويزداد رشحه يطول مما ذلك وغري والصنوبر الفستق وكذلك

دهره ووحيد عرصه محقق األمجد والفهامة األوحد العالمة السنة هذه يف مات
والفضال الفصحا بقية واملفهوم، املنطوق بتحقيق واملنفرد العلوم ألشتات الجامع
املالكي، الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد الشيخ املتأخرين، عن واملتميز املتقدمني
الشيخ عىل وجوَّده القرآن وحفظ مرص إىل وحرض مرص، قرى من دسوق ببلدة ُولد
الكثري ى وتلقَّ الدردير، والشيخ الصعيدي عيل الشيخ دروس حضور والزم املنري، محمد
الوالد والزم مالكي، وهو الشافعي، الشهري الجناحي محمد الشيخ عن املعقوالت من
علم النفراوي إسماعيل بن محمد الشيخ بواسطة عنه وتلقى طويلة، مدة الجربتي حسن
املطول ويف الحنفية فقه يف أيًضا عليه وحرض التوقيت، وفن والهندسة والهيئة الحكمة
يف فريًدا وكان الطلبة، وإفادة والتدريس لإلقرا وتصدر باألزهر، الجربت برواق وغريه
برايق مغلق كل ويفتح تقريره، بواضح مشكل كل يفك املباني، وتبيني املعاني تسهيل
جانب لني مع واأللباب، األفهام ذوي من واملهرة الطالب أذكيا مجمع ودرسه تحريره،
يرتكب ال سجيته عىل جاريًا تكلف، وإطراح تصنع وعدم وتواضع خلق وحسن وديانة
إليه. واملرتددون عليه اآلخذون كثر ولهذا األلفاظ؛ وفخامة التعاظم من غريه يتكلفه ما
تآليفه فمن املشكل، بتوضيح ملتزمة املأخذ سهلة العبارات واضحة تأليفات وله
سيدي عىل الدردير الشيخ رشح عىل وحاشية التلخيص، عىل السعد مخترص عىل حاشية
الكربى عىل وحاشية الُربدة، عىل املحيل الجالل رشح عىل وحاشية املالكية، فقه يف خليل
الوضعية، الرسالة رشح عىل وحاشية للصغرى، رشحه عىل وحاشية السنويس، لإلمام

جمعها. له يتيرس لم مسودات وبقي وكتابته بجمعه ُعني ما هذا
أن إىل أحسن، وخلقه حسن، وخطه واإلفتا، واإللقا اإلفادة يف حالته عىل يزل ولم
من بجنازته وخرجوا الثاني، ربيع شهر من والعرشين الحادي األربع يوم َ وتُُويفِّ تعلل،
الذي باملدفن املجاورين برتبة وُدفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيلِّ الدليل، درب
ومدفنه ومصاريف وتكفينه تجهيزه بكلفة وقام بالطاولية، يسمى الذي املحل بداخل
قيَّده من وأرسل بمنزله، امليتم مصاريف وكذلك املحروقي، محمد السيد املكرم الجناب
والحطب والعسل واألرز والسمن األغنام من ولوازمه املطبخ بإدارة أتباعه من لذلك
خريًا. هللا جزاه أوالده، لتعزية يأتي ومن للمقرين، االحتياجات وجميع والقهوة والفحم
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الجمعة يوم صبح يف يعمل وما باملنزل املعتادة جمع التالت يف لذلك إجراه واستمر
وقد والخدمة، بيَّة والرتُّ والحارضين الفقرا عىل يفرق الذي والرشيك الكعك من باملدفن
املنفرد الفهامة وصديقنا العالمة صاحبنا تتلمذ له من وأكمل، أخذ عنه من أمثل رثاه
الذي والنظم البديع، اإلنشاء صاحب األدبية، العلوم يف إليه واملشار الحكمية، بالعلوم اآلن

شعًرا: بقوله — األغيار من هللا حفظه — العطار حسن الشيخ الربيع، كزهر هو

ف��ت��ص��دَّع��ا ج��ْم��ِع��ن��ا ب��ن��ادي وح��لَّ ف��أْوج��ع��ا أل��مَّ ق��د ده��ر أح��ادي��ُث
َم��وِض��ع��ا ال��م��ص��ي��ب��ة وْق��ع ِم��ن ي��خ��ل ف��ل��م ص��ول��ة أع��ظ��َم ال��بَ��ي��ُن ف��ي��ن��ا ص��ال ل��ق��د
م��س��رع��ا آخ��ُر ي��ع��ُق��بْ��ه ح��ادٌث م��ض��ى ف��ك��ل��م��ا تَ��تْ��َرى ال��ده��ر ُخ��ط��وب وج��اءت
وأف��زع��ا ال��ع��ي��وَن أب��ك��ى م��ا ال��ده��ر م��ن ح��س��اب��ه ف��ي ن��ُك��ن ل��م م��ا ب��ن��ا وح��لَّ
ت��ض��ع��ض��ع��ا ثَ��ِب��ي��ر أو َرْض��َوى ب��ش��ام��خ أق��لُّ��ه��ا ت��م��ادى ل��و زم��اٍن خ��ط��وُب
م��ش��يِّ��ع��ا ل��ل��ح��ب��ي��ب وث��اٍن م��ري��ًض��ا ع��اي��د ب��ي��َن م��ا ال��ن��اس ش��أُن وأص��ب��ح
��ع��ا م��ت��ق��شِّ ظ��لُّ��ه ه��ش��ي��ًم��ا ف��أض��ح��ى ي��ان��ع��ا ب��األم��س ال��ع��ي��ش روُض ك��ان ل��ق��د
أدُم��ع��ا؟ ال��ع��ي��ُن أْف��نَ��ِت إن دًم��ا وي��ب��ك��ي م��ه��ج��ًة ال��ش��خ��ص ي��ب��ذل ال أن أي��ح��س��ُن
ُم��ت��س��رِّع��ا ع��اج��ًال ال��م��ن��اي��ا س��ري��ُر غ��ف��ل��ٍة ح��ي��ِن ف��ي ب��األح��ب��اِب س��ار وق��د
وُروِّع��ا ال��ف��ؤاد ق��اس��ى م��ا َف��ِل��لَّ��ِه روع��ٍة ب��ع��د روع��ٌة ي��وم ك��ل وف��ي
ت��ج��رَّع��ا ك��لٌّ ال��م��وت م��ري��ِر ل��ك��أِس ��ة أَِي��مَّ ب��ف��ق��د ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ع��زاءً
ُم��تْ��رع��ا ب��ال��َه��مِّ ال��ق��ل��ُب وع��اد ُدس��وق��ي ال��ْد ب��ش��ي��خ��ن��ا ال��م��ص��اب ج��لَّ ل��ق��د ي��م��ي��نً��ا
ن��َع��ى ال��ذي ص��وَت األس��م��اُع ت��ن��كَّ��َرِت ع��ن��دم��ا م��ف��ارق ال ق��ل��وٌب وش��اب��ْت
ف��ت��ْج��زع��ا ال��س��واء ف��ي ��ا وأمَّ ع��ل��ي��ه، ول��ألس��ى ال��ب��ك��اءِ ف��ي ع��ذٌر ف��ِل��ل��ن��اس
َس��م��ي��ذَع��ا ج��ه��ب��ذيٍّ��ا ف��ي��ه��ا ك��ان ل��ق��د ب��ف��ق��دِه ع��ل��وٌم م��ات��ْت وق��د وك��ي��ف
ُم��ق��ن��ع��ا؟ ال��دق��ائ��ق ِس��ت��ر ع��ن وي��ك��ش��ُف ش��ب��ه��ٍة ُدج��نَّ��ة ي��ج��ل��و بَ��ْع��َده ف��م��ن
ل��ع��ا ل��ه ي��ق��وُل م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ف��ه��ُم��ه ت��ع��ثَّ��ر ق��د اج��ت��ه��اٍد ذو وإْن
م��س��م��ع��ا ج ي��ت��وِّ م��ع��ان��ي��ه ب��دي��ع ب��م��ن��ط��ق ال��ب��ي��ان ف��نِّ ف��ي ي��ق��رر
م��ط��ل��ع��ا ف��ي��ه أش��رق��ْت أُْف��ق ك��ل ف��ف��ي ع��ل��وم��ه غ��ر ال��ش��م��س م��س��ي��َر وس��ار
َم��ْه��ي��ع��ا ل��ل��ح��ق ال��ط��الب ي��س��ل��ك ب��ه��ا ُه��دى ب��ي��ن��ن��ا ب��ت��أل��ي��ف��ات��ه وأب��ق��ى
م��ط��م��ع��ا ذاك ف��ي ل��إلش��ك��ال ي��ب��َق ف��ل��م ُم��ش��ِك��ل ك��لَّ ب��ت��ح��ري��رات��ه وح��لَّ
ض��يَّ��ع��ا؟ ت��ع��اص��ي��ه م��ن س��واه م��ا إذا خ��ت��ام��ه ي��ف��كَّ ل��م ك��ت��اٍب ف��أي
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وأش��ب��ع��ا أط��ال إن م��ل��وًم��ا ف��ل��ي��س خ��ص��ال��ه ُح��ْس��ن تَ��ْع��داد ي��ب��ت��غ��ي وم��ن
ُم��َوس��ع��ا ف��ي��ه ال��ق��ول م��ك��اُن أص��اب ي��ُق��ل ف��م��ن ل��ل��م��ق��ال ع��وٌن ف��َل��ل��ص��دق
��ع��ا ت��رفُّ زاد ب��ال��ِح��ل��م أن��ه ع��ل��ى ب��ه ف��ان��ت��ف��ع��وا ل��ل��ط��الب ت��واض��ع
ُم��ت��ورع��ا زاه��ًدا ن��ق��يٍّ��ا ت��ق��يٍّ��ا م��اج��ًدا ال��ص��در واس��ع ح��ل��ي��ًم��ا وك��ان
س��َع��ى ق��د ذل��ك غ��ي��ر ف��ي ن��َره ول��م ح��ي��ات��ه ط��ول ال��ح��م��د اك��ت��س��اب ف��ي س��ع��ى
وتَ��ْخ��َدع��ا تَ��ُغ��رَّ أن ك��ي��م��ا ال��ع��ل��م ع��ن ص��ورٍة ب��زخ��رِف ال��دن��ي��ا تُ��ل��ه��ه ول��م
م��ض��ي��ع��ا أم��ِس ص��اح ي��ا ل��ه��ا إن ف��م��ا وال��تُّ��ق��ى ال��ع��ل��م ف��ي األوق��اَت ص��رف ل��ق��د
وَع��ى ل��م��ن ع��ل��وًم��ا أب��ق��ى م��ن م��ات وم��ا داي��ٌم ال��ده��َر ن��ف��ُع��ه ل��ك��ن ف��ق��دن��اه
دع��ا ل��ه م��م��ن ب��اإلك��رام وُق��وِب��َل ب��ال��رَِّض��ى ج وتُ��وِّ ب��ال��ح��س��ن��ى َف��ُج��وِزَي

الفقيه الفهامة، والنحرير العالمة اإلمام املجيد، واللوزعي الفريد األستاذ ومات
األقباط، من ووالده الحفني، املهدي محمد الشيخ املنطقي، الجديل األصويل النحوي
عليه وأرشقت أنظاره عليه وحلت الحفني، الشيخ يد عىل البلوغ دون صغريًا هو وأسلم
أوالده مع بمنزله واستمر وأحبه، ورباه الشيخ وحضنه منهم، وتربأ أهله وفارق أنواره،
شجاع أبي متن وحفظ العلم بطلب اشتغل ترعرع وملا القرآن، وقرا بشأنه، واعتنى
أشياخ من وغريهما يوسف الشيخ وأخيه الشيخ دروس والزم واملتون، النحو وألفية
والجمل والبييل الدردير والشيخ األجهوري عطية والشيخ العدوي الشيخ مثل: الوقت
ونهاًرا ليًال التحصيل يف واجتهد وغريهم، والرشقاوي املقري الرحمن وعبد والِخْريش
الحفني، الشيخ وفاة بعد الدردير الشيخ عند الذكر مجالس غالب يف والزم وأنجب، ومَهر

وألف. وماية تسعني سنة يف للتدريس وتصدر
رشح وقرا باألزهر، مكانه جلس وتسعني اتنني سنة الهلباوي محمد الشيخ مات وملا
والتفهيم البيان وحسن الفصاحة مع الدروس وتقرير اإللقا والزم عقيل، البن األلفية
وبَُعد ذكره واشتُهر أمُره ونما املشكالت، وتحقيق العبارات وإيضاح التعبري، وسالمة

صيتُه.
الهيئة وجمال الطلعة ووجاهة ْمت، السَّ حْسن مع يسمو واسمه ينمو أمره يزل ولم
الخطاب ترداد يف الصواب واستحضار الجواب ورسعة اللسان وطالقة الوجه، وبشاشة

األصحاب. ومسايرة
يف وتداخل الدنيا عليه وأقبلت ابنته، عىل الحنفي الحريري محمد الشيخ وصاهر
ويقيض كلماته، وتنميق ألفاظه وحالوة معارشته بحسن وافًرا حظٍّا منهم ونال األكابر
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واتحد ويناسبه، به يليق بما كالٍّ ويخاطب وحريماتهم، حواشيهم ومن منهم أشغاله
عليه. الرتداد من وأكثر وعارشه الجزايريل، باشا حسن كتخدا بك إسماعيل

القلعة إىل والنزول الطلوع عىل واظب بالقلعة واستقر مرص والية أتته فلما
يف وظايف له ورتب والكساوي، والعطايا بالخلع عليه وأنعم الليايل، غالب عنده ويبيت

والجوايل. والسلخانة الرضبخانة
خمس سنة وذلك وأهلها، مرص أُمرا غالب أفنى الذي الطاعون واليته يف ووقع
وغريها، ورزق إقطاعات من املوتى عن انحل مما أحبه بما فاختص وألف، ومايتني
كثري يف واملتاجر الرشكات وعانى الدنيا، تحصيل أسباب يف وسعيه ورغبته ثروته وزادت

األصناف. من ذلك وغري واألرز والقطن الكتان مثل األشيا من
والغربية، والجيزة باملنوفية وخالفها شابور مثل بالبحرية حصص بعده والتزم
الساباط. عند األخرى الجهة من يقابلها بما الرويعي بناحية باألزبكية عظيمة داًرا وابتنى
األعيان من الكثري وخرج الناس وخافهم املرصية الديار إىل الفرنساوية حرضت وملا
املداخلة عن كغريه ينقبض ولم الخروج، عن املرتجم تأخر مرص، من هاربًا وغريهم
وأحبوه أغراضهم، يف والطفهم وسايرهم إليهم وانضم وواصلهم بهم اجتمع بل فيهم،
إقامتهم مدة دولتهم يف إليه املشار هو فكان بقوله، ووثقوا شفاعته وقبلوا وأكرموه
وأوامره وأوراقه وحوايجهم، قضاياهم يف الناس وبني بينهم العظمى والواسطة بمرص،

الرس. بكاتم الناس وعند عندهم لقب حتى أعمالهم، والة عند نافذة
ودعاويهم، قضاياهم يف املسلمني بني األحكام إلجراء رتبوه الذي الديوان رتبوا وملا
مىش أو ركب وإذا أوامره، تحت فيه املوظفني الديوان وَخَدمة فيه، إليه املشار هو كان
ا، جدٍّ أيامهم يف أمره وراج الطريق، له يوسعون العيص وبأيديهم وأمامه حوله يمشون
كثرية أشيا يف عنهم وكيًال وأقاموا وأرزاًقا، وجهات بالًدا واحتوى وجمعه إيراده وزاد
ومن منها الفالحون ويأتيه يرصفه، ما عنها ويرصف خراجها إليه يُجبى وقرى وبالد
بدعاويهم إليه ويتقدمون العادة، به جرت وما والعسل والسمن واألغنام بالهدايا غريها
وأخذ والرضب الحبس من االلتزامات أرباب يفعله كان ما بهم ويفعل وشكاويهم

املصالح.
لجبي منهم يرسل دونهم، وَمن الناس ُوجها من وخدم وأتباع أعوان له وصار
من والهاربني للفارين األمان ويبعث العامة، القضايا يف مراسالته ويف القرى من األموال
إليهم فريسل وغريهم، األجناد من بالقرى واملختفني الشام بالد إىل الراحلني الفرنسيس
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واملعروف الشفقة باب من وإما ذلك، وطلبهم باستدعاهم إما أوطانهم إىل بالعود أوراًقا
العظيمة املنة له ويكون غيابهم، يف عنهم ويمانع وحريمهم دورهم ويحمي عليهم، منه

الجزيلة. الجوايز بها يستحق التي
واسعة ثقوبًا بعقله سد العام، النفع األيام تلك يف وتصدره بوجوده فكان وبالجملة
وما والتنازع، والخصومات الهيازع أيام سيما ال وفتوًقا، جروًحا برأيه وداوى الخروق
حدتهم ويسكن كلماته بمراهم فيتالقاه الرعية، مخارق من الفرنساوية طباع يكدر

بمالطفاته.
الدولة ووردت املرصية األقطار عن وارتحلوا أعالمهم وتنكست أيامهم مضت وملا
مخاطبتهم يف الوجها وأوجه مقابلتهم، يف املتصدرين أعظم املرتجم كان العثمانية،
بتحيله وبهرهم وبكوره، عشيانه يف والزمهم ظهوره، يف حالته عن يتأخر ولم ومكاملتهم،
الليل وواظبه الدفرتدار أفندي برشيف واتحد وحباله، بسحره واسرتهبهم واحتياله،
ومسموحاته، والتزاماته وظايفه وتقرير تعلقاته جميع يف أغراضه معه وتمم والنهار،

حلوان. وال مقابلة غري من ذلك وكل الديوان من ينتقيه مما ذلك غري واستجد
من وهو أمني محمد الشيخ فمنهم وإناثًا، ذكوًرا أوالًدا وُرزق زوجات بعدة وتزوج

جده. مذهب عىل حنفيٍّا وتمذهب الحريري، الشيخ ابنة
أو سنة عرشة خمس نحو من والده حياة يف َ تُُويفِّ الدين تقي محمد يسمى وآخر

أبيه. بإشارة مالكيٍّا وكان سنة، عرشين نحو عن أكثر
بعد درًسا له وعقدوا املذهب، شافعي وكان أبيه، بعد َ وتُُويفِّ الهادي، عبد والشيخ

أيامه. تطل فلم أبيه، موت
أعيان من هدايا بها استجلب وأفراًحا، مهمات لهم وعمل وبناته أوالده ج وزوَّ

وغريهم. والتجار األكابر والنسا والنصارى املسلمني
العثمانيني مع الفرنساوية حرابة يف باألزبكية أنشاها التي داره احرتقت ثم
يتمها، ولم الشعرية باب عند دار بنا يف فرشع األوىل، املرة الوزير مجي عند واملرصيني

األبنية. من شيٍّا بها يُحدث ولم منهدمة، وهي وأهملها تركها بل
جهة دار يف األجناد بعض تحت وكانت البشاري، أحمد الشيخ بابنة تزوج إنه ثم

األحيان. بعض يف إليها يذهب العزى، وسويقة السالح سوق من بالقرب التبانة
األقدمني، األمرا بقايا َعتَْقى لبعض وكانت املوسكي، بناحية عظيمة داًرا واشرتى
باب إليها يسلك التي الخارجة والرحبة متسعتني، رحبتني ذات األرجا واسعة دار وهي

542



(١٨١٤م) وألف ومايتني تالتني سنة

من لقربها الحفناوي بقنطرة اآلن تُعرف التي الخليج قنطرة ظهر عىل الكبري الزقاق
لواوين تالت ذات عظيمة قاعة جملتها ومن متسعة، وقيعان مجالس الدار وبهذه داره،
عظيم بستان عىل مطلة والقيشاني، امللون الرخام بأنواع وحيطانها أرضها مفروشة
حارة إىل الدار هذه حدود وتنتهي الدار، حقوق من أيًضا وهو األشجار، بأنواع مغروس

األخرى. الناحية من اإلفرنج وحارة سالمة الشيخ كوم وإىل املنارصة
لها يقال دراهم بعض لهم ودفع أصحابها، من رشاها عقد وعقد بزارها عمل وملا
كعادته ويماطلهم الثمن، بدفع يوعدهم أخذ وسكنها، املشرتي حجة وكتب «العربون»،
التزامه تحت التي البالد يطوف وجعل دمياط، إىل وسافر تركهم ثم الحقوق، دفع يف
يف ومات سنوات، الخمس نحو وغاب وإسكندرية، وطندتا الكبرية املحلة مثل وغريها
تتظلم فكانت امرأة، مستحقيها من وبقي منه، اشرتاها التي الدار أصحاب بعض غيبته
وقبضت مرص إىل حرض أن إىل والباشا، بك لكتخدا أمرها فأعرضت وتراسله وتشتكي

استحقاقها. ثمن من أمكنها ما منه
مطلة وهي املنارصة، حارة جهة داًرا أرضها من بقطعة بأمني املسمى ابنه وبنى
األزبكية إىل منه ينفذ املنارصة من بابًا لها وجعل إليه، ونافذة به ومختلطة البستان عىل
يف أقاموا املرخمني إن بحيث املال من كبرية جملة عليها أنفق حسني، األمري وقنطرة
من األدوات وتجهيز األشغال أرباب من عداهم من خالف سنوات أربع نحو شغلهم
يف والرشكة أيًضا التجارة املذكور ابنه ويتعاطى االحتياجات. أنواع من وغريها األخشاب

به. الخاص الواسع اإليراد خالف األصناف من كثري
إللقا وتقيد الخمول، ليسري مصاحبًا أقام مرص إىل رسحته من املرتجم رجع وملا
فيها، ُصنِّف ما ومطالعة بعلم والتولع االشتغال ذلك مع ويعاني أشهًرا، باألزهر الدروس
الباشا بني الوحشة بدت أن إىل مالهم من بإغراه دورهم يف أصحابه بعض مع ويدبر
ليخلص وطمًعا َحَسًدا الجماعة وباقي هو ا ِرسٍّ عليه السعي ِكْرب فتوىل مكرم، عمر والسيد
أثنا ويف وعرشين، أربع سنة حوادث يف ذلك ذكر تقدم كما به أوقعوا حتى دونه األمر لهم
غيابه، مدة يف األنبار غالل ثمن من استحقاقه قبض يف إذنًا الباشا من طلب الحادثة هذه
كيًسا. وعرشون خمسة وهو لنفسه، قدره الذي بالثمن نقًدا الخزينة من له بدفعها فأمر
وقف بنظر أيًضا الباشا عليه أنعم مكرم، عمر السيد فيه خرج الذي اليوم ويف
السيد يد تحت وكانا النظرين، بطلب له بعرضه الشافعي رضيح ونظر باشا سنان
عن انقبض قد كان التي األوىل حالته إىل رجع ذلك وعند كثري، مال منهما يتحصل عمر
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وأمور والشفاعات القضايا يف دولته وأكابر الباشا عىل والرتداد السعي كثرة من بعضها
ومحاسبة والفيوم، الصعيد بالد يف به يتعلق وما واألطيان والرزق والفايظ االلتزام
طابق درسه حول اجتمع حرض فإذا باألزهر، يقرا ورشع الناس عليه وازدحمت الرشكا،
ذلك ويوعد لهذا فيكتب والفتاوى، الدعاوى أرباب عليه تكبكب فرغ فإذا الناس، من
طواًفا وليله نهاره فيقطع لحاجته، معه يذهب أن يريد َمن مع ويذهب آخر، ويسوِّف
يبيت وال نادًرا، إال حاجة صاحب به يعثر وال بمكان، يستقر ال وإيابًا وذهابًا وسعيًا
وغالب األخرية، العشا بعد داره إىل مجيه ويتفق مرتني، أو مرة الجمعة يف إال بيوته من

غريها. يف لياليه
عدة بها فيقيم مثًال بوالق إىل فيذهب أتباعه، بعض إال طريقه يعلم ال غاب وإذا
واألبزار والخصاصني األمنا من يعاملهم ومن رشكاه عند األماكن يف ينتقل وليايل، أيام
قديًما، دأبه وهكذا أيًضا، أياًما فيقيم غريها أو بالجيزة نهية بلدة إىل يذهب أو وغريهم،

بغلتي. َظهر بيتي أنا قال: ذلك يف له قيل وإذا
الراحة عديم اللذة مفقود تراه واملرصف اإليراد وكثرة الغنى من فيه كان ما وعىل
التالتة بداره يذبح أنه ويتفق بداره، أيًضا واملقيمني ألوالده ذلك وإنما والنفسية، البدنية
أغراضه بعض إىل ويذهب يرتكها بل شيٍّا منها يأكل وال الحريم، عند النسا لضيوف أغنام
عىل ولو مكان بأي ويبيت البطارخ، أو الفسيخ أو الحلوم بالجبن ويتغذى مثًال، ببوالق

كان. محل أي يف حصري نخ
من وكانت بالسحراوية، املعروفة زوجته عن الفيومي سلميان الشيخ مات وملا
وكانت ملالها، حماية الفيومي بالشيخ تزوجت اإليراد وكثرة بالغنى مشهورة القدما نسا
ومات بها يدخل ولم له، وزوَّجتها وأعتقتها بيضاء، جارية له فاشرتت السن يف طاعنة
طنطنة غضون يف وارث عن ال املذكورة السحراوية ماتت ثم األخرى، زوجته وعن عنهما
وزوج وغريه، والتزام عقار من وتعلقاتها وجواريها ومالها دارها عىل يده فوضع املرتجم،

عميق. بري يف ونوالها بمالها سقطت وكأنها الهادي، عبد البنه الجارية
يصحب أن اختار باشا، طوسون ابنه مع الحجاز إىل العساكر وعني الباشا جرد وملا
عليه وأنعم الطهطاوي، أحمد السيد مع املرتجم لذلك املتعني فكان العلم أهل من معه

الراجعني. مع رجع بالصفرا الهزيمة وقعت فلما للنفقة، وترحيله بأكياس
وقلدوها عليه، انتقضت ثم الجامع ملشيخة املرتجم تعني الرشقاوي الشيخ َ تُُويفِّ وملا
االنكساف، من التأثر وعدم االنرشاح إال يظهر فلم ذلك، ذكر تقدم كما الشنواني الشيخ

إكرامه. يف وزاد خاص، سمور فروة عليه فخلع الشنواني الشيخ إليه وحرض
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سكن كانت التي وهي مشرتواته، يف رشيطته عىل بالكعكيني داًرا تملك وبآخره
العرييش، الرحمن عبد املرحوم الشيخ تملكها ثم باملوسكي، سكناه قبل الحفني الشيخ
وتعمريها تجديدها يف رشع أخذها فلما ذلك، بعد آلت ملن أدرى ال ثم الخنفري ابن ثم
زاوية وبجانبها ورخاًما. وبالًطا وأحجاًرا كثرية أخشابًا وأحرض واسعة مرمة بها وفتح
ودفنهم قبورهم من املوتى عظام وأخرج الدار، يف وأدخلها فهدمها مدافن بها قديمة

لفظه. من ذلك عن أخربني كما املجاورين برتبة
الدار، حوش من إليها يتوصل فسحة بخارجها لطيفة قاعة الزاوية مكان وعمل
وهي زوجاته، إحدى الدار تلك يف وأسكن طوابق، وعليها مخابي القبور مكان وجعل
وأسكنها مرص إىل وأحرضها بدمياط، بها تزوج الدمياطي، الدنجيهي الشيخ كانت التي

شابور. من كانت التي رضتها ومعها الدار بهذه
ثم أياًما، توعك املحرم آخر يف كان فلما العمارة، استمرار مع فيها املبيت من وأكثر
كعادته عندهم يتحدث جريانه إىل ومىش بالعافية الناس وهناه الحمام إىل وذهب ُعوِيف
الجمعة ليلة فخرج الفيومي، صالح والسيد طاهر، الحاج بن محمد سيدي الخواجا مثل
من حصة عندهم فتحدث السناري، سالمة بن عثمان عند وذهب صفر شهر من التاني
خليل الشيخ صاحبنا وصحبته أقدامه عىل ماشيًا داره إىل ذاهبًا قام ثم وتفكهوا، الليل
أيًضا، داره إىل خليل الشيخ وانرصف املذكورة، داره إىل وصل حتى يحادثه الصفتي
ودخل الحني يف فقام إليه، ويطلبه يناديه املهدي الشيخ بتابع وإذا ساعة نحو ومىض
ميت، إنه النسا: له فقال يده، فجس القبور منه ينبش الذي املكان يف راقًدا فوجده إليه

الدنيا. وفارق استلقى ثم جامعها أنه زوجته وأخربت
وشاع ليًال، باملوسكي الكبرية الدار إىل تابوت يف وحملوه فحرضوا أوالده إىل وأرسلوا
بجانب الحفني الشيخ عند وُدفن ا، جدٍّ حافل مشهد يف باألزهر عليه وُصيلِّ َز وُجهِّ موته،
ونظر بعده، ملا وعمل الفاني يف زهد عبًدا هللا فرحم يموت» ال الذي الحي «فسبحان القرب
خمس نحو عن الخاتمة، وحسن والقناعة التوفيق نسأله االعتبار، بعني الدار هذه إىل

سنة. وسبعني
يف الصعاب الكتب يدرس العلما فحول من كان أنه املرتجم املرحوم أمر وحاصل
الطلبة، من الكثري عليه وانتفع بالحاصل، ويقررها والتدقيق بالتحقيق واملنقول املعقول
عىل استمر ولو العرص، أهل من نُظراهم بني ومميزون مشتَهرون مدرسون اآلن منهم
اإلقرا يف رشع وإذا االشتغال، قطع إىل ذلك اه وأدَّ عرصه، نادرة لكان الدنيا يف طريقه
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ولم كذلك، ويهمل يومني أو يوًما الجمعة يف الدرس ويحرض الغالب، يف الكتاب يتم فال
والنظم، الشعر يعاِن ولم لذلك، تأهله مع الفنون من فن يف رسالة وال تأليًفا يصنف
البن الحكم بقراة وتقيد السهلة، القوايف بعض يف متوسط ونحوها املراسالت يف ونثره

األخرية. سنني التالت رمضان يف العرص بعد هللا عطا
الشيخ املتواضع، املهذب النبيه الفقيه الفهامة والنحرير العالمة األستاذ ومات
الشافعي، القلعاوي بالصفدي الشهري الرحمن عبد بن يوسف بن محمد بن مصطفى
امللوي الشيخ عىل وتفقه وألف، وماية وخمسني ثماٍن سنة من األول ربيع شهر يف ُولد
وأذن عليه وانتفع العرويس، أحمد الشيخ شيخنا والزم والحفني، والرباوي والسحيمي

تحقيقاته. من واقتطف تقريراته من وجمع لسانه، عن الفتيا يف له
وحاشية الفقه، يف شجاع أبي عىل الغزي قاسم ابن عىل حاشية وكتَب وصنَّف وألَّف
الرسالة عىل السمرقندي رشح ورشح التخليص، عىل التفتازاني للسعد املطول رشح عىل
أحكام يف ومنظومة ورشحها، البحث آداب يف منظومة وله الوضع، علم يف العضدية
إتحاف سماه شعر وديوان ورشحها، املنطق يف التهذيب ملتن ومنظومة ورشحها، الجن

ذلك. وغري املسايل معضالت يف الرسايل من وعدة املرسلني، سيد مدح يف الناظرين
أمر فلما واإلفادة، لإلقرا األزهر إىل يوم كل يف ويأتي الجبل بقلعة سكنه وكان
دورهم وتركوا املدينة إىل فنزلوا املدينة، إىل منها والنزول بإخالها القلعة سكان الباشا
الشعرية، باب جهة الجيوش أمري بحارة وسكن نزل، من مع املرتجم نزل وأوطانهم،
وُصيلِّ رمضان، شهر عرشي سابع السبت ليلة َ وتُُويفِّ أياًما، تمرض حتى هناك يزل ولم
هللا رحمه — السيارج بني بحارة البلقيني الدين رساج الشيخ بزاوية وُدفن باألزهر عليه

تعاىل.
وانجماًعا وانكساًرا وتواضًعا وصالًحا وعلًما سمتًا رأينا من أحسن من كان فإنه
املزاج لطيف نقيٍّا طاهًرا مرضيٍّا راضيًا شأنه عىل مقبًال الناس، من الكثري خلطة عن

وله. لنا وغفر عنه هللا عفا — للناس محبوبًا ا جدٍّ
بن كناني حسن بن حسني الشيخ املفضل والوجيه األمثل األجل الفاضل الشيخ ومات
والشيخ املنصوري، سليمان بن مصطفى الشيخ خاله عىل تفقه الحنفي، املنصوري عيل
املصيلحي، محمد والشيخ الدبركي عمر والشيخ الفاريس، أحمد والشيخ الدلجي محمد
عىل الحبانية بحارة داره وسكن باألزهر، ألمه جده محل يف دروًسا املذهب فقه يف وأقرا
األزهر، حارة إىل الفرنساوية حوادث يف انتقال ثم الرحمن، عبد الشيخ أخيه مع الفيل بركة
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عرًضا فيه وكتبوا دمياط إىل مرص من النقيب مكرم عمر السيد خروج حادثة كانت وملا
عليه وتعصبوا — تقدم كما — عليه الشهادة من الطهطاوي أحمد السيد وامتنع للدولة
التالت يوم َ وتُُويفِّ تمرض، حتى فيها يزل فلم املرتجم قلدوها الحنفية مشيخة من وعزلوه

وإيانا. هللا رحمه — املجاورين برتبة وُدفن باألزهر عليه وُصيلِّ ملحرم، عرشي تاسع
هللا يف ومحبنا أخونا األوان، وفريد الزمان نادرة األريب والنبيه النجيب البليغ ومات
فتح ثم نجاًرا أبوه كان بالخشاب، الشهري سعد بن إسماعيل السيد أجله، ومن تعاىل
املرتجم له وُولد زويلة، باب من بالقرب الكلشني تكية تجاه الخشب لبيع مخزنًا له
ثم القرآن بحفظ املرتجم إسماعيل السيد فتولع أصغرهما، وهو ومحمد، إبراهيم وأخوه
فقه يف وأنجب الوقت، أفاضل من وغريه املقديس عيل السيد حضور والزم العلم، بطلب
والفرايض، الواجبة الفقهية والفروع اللسان وتثقيف الحاجة بقدر واملعقول الشافعية
العيال، ومصارف املعاش يف التكسب لرضورة الكبرية باملحكمة الشهادة حرفة يف وتنزل
كثرية أشيا وحفظ بذلك وأولع والتاريخ، والتصوف األدبية الكتب بمطالعة وتمسك
صار حتى الحقائق، من فيه تكلموا وما الصوفية وحكايات واملراسالت األشعار من
الشعر وقال واملاجريات، املناسبات واستحضار واملحاورات، املحارضات يف عرصه نادرة
ولطف األخالق دماثة من عليه احتوى ما بسبب وصحب الفايق، النثر ونثر الرايق
واألمرا الكتاب من والريسا املظاهر أرباب من كثريًا الروح وخفة الشمايل، وكرم السجايا
أمري املحمدي بك مصطفى ومنهم بمجالسته، وتفاخروا صحبته يف وتنافسوا والتجار،
ملنادمته، فريتاحون األماثل، من وغريهم السادات، وشيخ الغربية، أفندي وحسن الحاج
ذاك إذ الوقت وكان عباراته، ولطف مخاطبته، وحسن مفاكهته، طيب عىل وينتقلون
املخاوف من وأمن العيش، من بلهنية يف والناس الفضايل، وأرباب والريسا باألكابر ا غاصٍّ

والطيش.
حال يقتضيه ما بحسب املناسبات إبدا يف استحضار قوة — هللا رحمه — وللمرتجم
ويجلب الخطاب، يف الرسور عليه يُدخل بما جليس كل ويشاكل يجالس فكان املجلس،

الرشاب. بالعقول يفعل كما محادثته بلطف عقله
لحوادث التاريخ كتابة يف املرتجم تعني املسلمني لقضايا ديوانًا الفرنساوية رتب وملا
الحوادث بضبط اعتنا مزيد لهم كان القوم ألن اليوم؛ ذلك من فيه يقع وما الديوان
يف يرفع ملخص يف املتفرق يجمعون ثم أحكامهم، وأماكن دواوينهم جميع يف اليومية
يكون ملن حتى الجيش، جميع يف يوزعونها عديدة نسًخا منه يطبعوا أن بعد سجلهم
منهم. والحقري للجليل معلومه األمس أخبار فتجد األرياف، قرى من املرص غري يف منهم
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املجلس يف يصدر ما كل برقم املتقيد هو كان — ذكر كما — الديوان ذلك رتبوا فلما
نصف آالف سبعة شهر كل يف له وقرروا صواب، أو خطا أو خطاب أو نهى أو أمر من
من ارتحلوا حتى ِمنُو جاك هللا عبد والية مدة الوظيفة تلك يف متقيًدا يزل فلم فضة،
يف يومني ضحوه هذا وديوانهم باملحكمة، الشهادة حرفة من فيه هو ملا مضافة اإلقليم

بها. فعل ما أدري وال كراريس عدة ذلك من فجمع الجمعة،
املذكور مازج سياحته، من العطار حسن الشيخ العالمة صاحبنا رجع أن وبعد
أرق بأحاديث الليل ويقطعان مًعا، يبيتان ما كثريًا فكان والزمه، ووافقه ورافقه وخالطه
بيني ملا بداري يتنادمان كانا ما وكثريًا الدرر، نظم اتساق من وألطف السحر، نسيم من
التكلفات ويطرحان عندي يرتاحان فكانا العتيدة، واملودة األكيدة الصحبة من وبينهما

قال: من بقول ويتمثالن شديدة النفس عىل هي التي

وال��ك��رم ال��وف��ا أه��ل رأي��ت ف��إذا وح��ش��م��ة ان��ق��ب��اض ف��يَّ
م��ح��ت��ش��م غ��ي��ر ق��ل��ت م��ا وق��ل��ت س��ج��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��س��ي أرس��ل��ُت

والتواريخ األدبية الفنون من فن كل يف فيجوالن الكالم أطراف يتجاذبان ثم
بمحاسن يرتنمان وأخرى اإلخوان، وتكدر الزمان تغري يتشاكيان فتارة واملحارضات،
منادمات بينهما تجري فكانت وإحسان، ووصل وهجران صد من لهما وقع وما الغزالن،
وقتهما فريدا حينئٍذ وهما املراض، الحدق من بالعقول وأفتك الرياض، زهر من أرق
عن فضًال يدانيهما من ليس إذ بتالت؛ الوقت ذلك يف يُعزَّزا لم عرصهما، ووحيدا
وتزايدت صحبتهما واستمرت واملتالت، املتاني عىل أربت التي الشئون، تلك يف مساواتهما
يشاكله عمن فريًدا حسن الشيخ بعده وبقي املرتجم، َ تُُويفِّ حتى مودتهما، األيام طول عىل
إال والنثر الشعر نظم وترك البيان، حسن بعد فسكت ويحاوره، معه ويتجارى ويناشده
اإلخوان وفقد الكروب، وتزايد الخطوب لتفاقم وذلك العرص، أهل ونفاق الرضورة بقدر
العلوم تقدير من هنالك فيما ثوابًا وأبقى ذلك من خري هو بما واشتغل الخالن، وعدم

وتنميقها. املختلفة الفنون يف املتنوعة والتأليفات وتحقيقها،
بذلك وله الصعبة، الكتب وإقرا العلم خدمة يف السعي من عليه هو ما عىل اآلن وهو

الطالب. بني شهرة
املتأدبني بني شهرة له الحجم صغري وهو شعره ديوان للمرتجم املذكور جمع وقد
للمرتجم كان ملرص، الفرنسيس تملك قبل كان وقد رغبة، ووفور عناية به ولهم بمرص،
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كل واستغرق املايض، قبل العام يف امُلتََوىفَّ األنوار بأبي املكنى السادات شيخ عىل تردد
وليم فيه، انتُقد والحديث الجلوس يف وتأدب زايد غلو فيه له وكان مديحه، يف شعره
بعض يف ذلك وقع ربما حتى الغيبة، بضمري إال يخاطبه ال كان حتى األمور هذه عليه
عليه ُجبل ملا غرضه يوافق ذلك وكان ترجمته، يف بذلك اإلشارة قدمنا كما وأحاديث آيات

التعاظم. من
مع الشئون، هذه سلوك يف باملرتجم يتشبهون لذلك محبته رأوا ملا جلساه كان وقد
جلساه، عىل التلون كثري هو من ملرضاة املعايصطلبًا هذه الرتكاب باعث وال داعي ال أنه
يش، منها ينلهم لم ولو الدنيا، أرباب إىل امليل طباعهم ويف التقليد، شأنهم الناس وإنما

االرتكابات. هذه إال به يعاب يش للمرتجم يكن ولم
جميل كان كتَّابهم، ريسا من شابٍّا علق أن اتفق ملرص الفرنساوية وردت وملا
األدبية، النكات اكتساب إىل مايًال العربية، العلوم ببعض عامًلا الطبع لطيف الصورة
لآلخر منهما كلٌّ مال املجانسة فلتلك الشعر؛ من كثريًا يحفظ بالعربي، اللسان فصيح
املرتجم فكان اآلخر، مفارقة عىل أحدهما يقدر ال كان حتى وتصاٍف، توادد بينما ووقع
وعند منه، يُتعجب ما املحاورة لطف من بينهما ويقع هو، يزوره وتارة لداره يذهب تارة

الفايق. الغزل ونظم الرايق الشعر املرتجم قال ذلك
فيه: قاله فمما

نُ��س��ك��ى ُح��ال ب��ل ع��ذاري خ��ل��ع��ت ف��ي��ه ب��اس��م��ه ال��ث��غ��ر ل��ؤل��ؤي ع��ل��ق��ت��ه
م��ل��ك؟ م��ن أف��دي��ك ل��ي ازدي��ارك م��ن��ي ل��ه: ق��ل��ت ث��م ط��وًع��ا ال��روح م��لَّ��ك��ت��ه
ض��ح��ك م��ن ال��ج��ي��د ي��ث��ن��ي وه��و ل��س��ان��ه، ع��ل��ق��ت ق��د ال��راح وح��م��يَّ��ا ل��ي ف��ق��ال
ال��ح��ل��ك األس��ود ذاك ع��س��اك��ر م��ن��ه وان��ه��زم��ت ال��ل��ي��ل ج��ي��ش ال��ف��ج��ر غ��زا إذا
م��ع��ت��رك آث��ار ش��غ��ف م��ن ع��ل��ي��ه م��ش��رق��ة ال��ص��ب��ح وج��ب��ي��ُن ف��ج��اءن��ي
ال��ف��ل��ك ق��ب��ة ف��ي أن��ج��م��ه ب��م��ث��ل ��ع��ه��ا َرصَّ ال��ل��ي��ل أدي��م م��ن ح��ل��ة ف��ي
م��ح��ت��ب��ك ال��ل��ي��ل ظ��الم م��ن أس��ود ف��ي دج��ا ن��ج��وم ��ت ح��فَّ ب��ه ب��دًرا ف��خ��ل��ت
م��ن��ت��ه��ك غ��ي��ر وِس��ت��ر ال��ش��راب م��ن م��خ��ت��ب��ل غ��ي��ر ب��ع��ق��ل وولَّ��ى واف��ى
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ريج: يسمى آخر يف وله

ال��ن��ه��ر ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ب��در ض��وء وإش��راق وال��زَّْه��ر ال��ك��واك��ب ُزه��ر ع��ل��ى أِدره��ا
ك��ال��ج��م��ر ح��م��راء ال��م��ح��م��ر خ��دك ع��ل��ى ف��ع��اط��ن��ي ال��م��ت��ان��ي ن��غ��م ع��ل��ى وه��ات
ب��ال��ن��ب��ر ال��راح س��ن��ا م��ن ب��ن��ان��ي ��ب وخ��ضِّ ال��طِّ��ال ذه��ب م��ن ال��ك��اس ل��ج��ي��ن وم��وِّه
ب��ال��ب��ش��ر ��م ت��ب��سَّ ق��د ع��ن��ه��ا ال��ك��اس ف��م ُح��ب��اب��ه��ا آلل��ي م��ن ع��ق��وًدا وه��اك
ال��ف��ج��ر إل��ى ف��ي��ن��ا ب��ال��ش��م��س وُط��ف دج��اه ب��ن��وره��ا وام��ُح ال��ل��ي��ل رداء وم��زْق
وال��ث��غ��ر ال��ش��ه��ي��ة ث��ن��اي��اك ب��ب��رد وأط��ف��ه ق��ل��ب��ي ال��خ��د ب��ن��ار وأص��ِل
ع��ط��ر ع��ن ��م ت��ب��سَّ ق��د ش��ذاه��ا أري��ُج ال��ت��ي أن��ف��اُس��ك ال��م��س��ك ذك��ى أري��ج
ال��ن��ش��ر ط��ي��ب��ة ال��زه��ر ري��اض ف��ت��غ��دو ب��ط��ي��ب��ه��ا ال��ن��س��ي��م ي��س��ري م��ع��ن��ب��رة
��ح��ر ب��ال��سِّ ال��س��ود أج��ف��ان��ه م��ك��ح��ل��ة ط��رف��ه ك��ال��ب��ي��ض األج��ف��ان ذاب��ل وب��ي
ي��ج��ري س��ائ��ًال دًم��ا دم��ع��ي ف��ي ف��ؤادَي غ��ادرت ع��ي��ن��اه األل��ح��اظ ف��ات��ك رش��ا
ال��خ��ص��ر ن��اح��ل ال��ب��ه��ا زاه��ي ال��م��ه��ا ش��ق��ي��ق ��ب م��ح��جَّ أل��م��ى ال��س��ي��ِف ن��ج��اِد ط��وي��ُل
وال��ن��ث��ر وال��ن��ظ��م ال��م��ن��ظ��وم ال��ل��ؤل��ؤ ع��ن ح��دي��ث��ُه ي��غ��ن��ي ال��ط��ب��ع ح��واش��ي رق��ي��ق
ال��در م��ب��س��م��ه ض��وء ال��دراري ويُ��ْزري ق��دِّه ع��ادُل ال��لِّ��ي��َن ال��رم��اح ي��ع��ي��ر
ال��خ��ض��ر أوراق��ه��ا أث��واب ف��ي ف��ي��رف��ل ش��م��اي��ل ف��ي ال��رب��ا أغ��ص��ان وي��ح��ك��ي��ه
ال��ب��در ط��ل��ع��ة دون��ه��ا ت��ب��دو ��ع��ر ال��شَّ م��ن غ��ي��اه��ب ال��ج��ب��ي��ن ذاك َس��نَ��ا وف��وَق
َس��يْ��ري ال��نَّ��وى َج��دَّ ي��وم ب��روح��ي وأم��س��ى ع��ش��يَّ��ًة ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
ب��ال��َق��ط��ر ال��ط��ل ل��ؤل��ؤ م��ن م��ك��ل��ل��ة ش��ق��اي��ًق��ا ف��أب��دى ل��ت��ودي��ع��ي ت��ب��اك��ى

شعًرا: فيها يقول التي موشحته حسن الشيخ نظم وملا

ف��اع��ج��ب ب��دال. ال��ه��وا ف��ي ت��خ��ي��رت ف��ل��م ان��ت��ق��ال م��ا ف��ع��ن��ك ف��ؤادي أم��ا
ال��دن��ِف م��ح��ب��ة ع��ن م��ع��رًض��ا ي��ا
وال��ص��ل��ِف ب��ال��ج��م��ال وم��غ��رًم��ا
ش��غ��ِف��ي ال��ه��وى ف��ي زاد ب��ه وم��ن

م��ذه��ب وال��م��ل��ال. ال��ص��دود ج��ع��ل��ت ح��ت��ى ح��ص��ال م��ا ظ��ل��وم ي��ا ك��ف��ى أم��ا
س��وى ف��ي��ه ف��ل��ي��س ف��ؤادي ف��ت��ش
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ث��وى ال��م��ل��ي��ح أي��ه��ا ش��خ��ص��ك
وغ��وى ب��س��ك��ن��ه ق��ل��ب��ي ض��ل ق��د

م��ش��رب وق��ال. ت��أس��ًف��ا إال ي��ل��ق ل��م م��ع��ت��دال ي��ح��ب م��ن وه��ك��ذا

الذي معشوقه يف بقوله املذكور املرتجم عارضه ديوانه، يف مذكورة طويلة وهي
ذكرناه:

غ��ي��ه��ب س��دال. ق��د ع��ل��ي��ه ب��دًرا أط��ل��ع م��ع��ت��دال م��اس ك��ال��غ��ص��ن ي��ه��ت��ز
خ��ط��را أن ال��رم��اح ب��س��م��ر يُ��زري
س��ح��را ل��م��ه��ج��ت��ي ج��ف��ن س��اح��ر
وال��س��ه��را ال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي ع��ل��م

م��ه��رب ع��دال. أو ج��ار ع��ن��ه ل��ي ول��ي��س ب��دال ب��ح��ب��ه أب��غ��ي ف��ك��ي��ف
أب��ل��ج��ه ال��ج��ب��ي��ن ن��ور وض��اح
أف��ل��ج��ه ال��رض��اب ع��ذب أغ��ي��د
م��ت��ج��ه ع��ل��ي��ه غ��رام��ي وج��ه

أرغ��ب وال. أح��ول ف��ال وع��ن��ه ك��ال ع��ذال ل��ع��اذل أص��غ��ي ف��ل��س��ت

به: يعتني مما وهو أيًضا وقال ديوانه. يف وبقيتها

ال��ن��ه��ر ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ب��در ن��ور وإش��راق وال��زه��ر ال��ك��واك��ب زه��ر ع��ل��ى أدره��ا

آخرها. إىل
والعفة النفس كرم من عليه كان ما مع ولطافته ورقته حالته عىل املرتجم يزل ولم
والحزم، الواسعة الدور وسكنى اإلنفاق، وكثرة والتكسب األمور ملعايل والتولع والنزاهة،
وهي بزوجته، هو وتزوج َ تُُويفِّ الفتوح، بباب العطار أحمد يسمى صاحب له وكان
هه ورفَّ ورباه فتبنَّاه امُلتََوىفَّ من صغري ولد ولها سنة، تالتني نحو معها وأقام نََصف،
إىل الناس ودعا وزوَّجه مهًما له عمل بلغ وملا بولده، والد أضعاف به وأشفق باملالبس
أشهًرا، الغالم ذلك تمرَّض سنة نحو وبعد كثرية، إنفاًقا ذلك يف عليه وأنفق واليمه،
ويبكي شديًدا جزًعا عليه فجزع ومات املال، من جملة معالجته وعىل عليه فرصف
ورتبت بالحسينية، الكردي بجامع دفنه أمه واختارت وعزا، مأتًما له وعمل وينتحب،
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دوام مع سنة، التالتني نحو به وأقامت لقربه مالصًقا مسكنًا واتخذت وقراء، رواتب له
مالزمة ثم والزايرين، للمقرين األطعمة وطبخ والسكر بالعجمية والكعك الرشيك عمل
وما طلبته ما كل يف يدها طوع واملرتجم الدوام، عىل جمعة كل يف ذكر ما واتخاذ امليت

تعاىل. هللا من تسخريًا به كلفته
وخدمها أقاربها وعىل عليها مستهلك فهو حالل، أو حرام من يده إىل وصل ما وكل
نحيف نفسه يف وهو شوها، عجوز ذاتها يف ألنها معنوية؛ وال حسية ذلك يف له لذة ال
الُحرقة مع القليل وسلسه البول بحرص وابتُيل معدومها، بل ا، جدٍّ الحركة ضعيف البنية

أياًما. الفراش لزم حتى طويلة، مدة بها استدام والتألم
ِقْرمز بدرب استأجره الذي بمنزله الحرام الحجة شهر تاني السبت يوم َ وتُُويفِّ
بالحسينية، املذكور ابنه عند وُدفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وصلينا القرصين، بني

القائل: قول أتذكر كنت ما وكثريًا

وان��ت��دب ش��ئ��ت إن َع��زِّه ع��ق��ل��ه ف��ي ف��رًح��ا ال��س��وى ب��أوالد ت��راه وم��ن
ال��ُج��نُ��ب األب��ع��د ن��ف��ع ي��ل��م��ح ف��ك��ي��ف م��ن��اف��ع��ه��م ق��لَّ��ت ال��ف��ت��ي ص��ل��ب أوالُد

وحواشيها، املرأة إىل وانقياده فعَله يداني ال فيما غريه عىل االنتقاد كثري كان أنه مع
تقدم: ما تكملة من قيل كما العافية، وحسن والعافية السالمة هللا نسأل

ال��ث��غ��ب م��ن ي��أت��ي وم��ا َخ��تْ��م وح��س��ُن ب��ع��اف��ي��ة ن��ف��ع س��وى س��رور ف��ال
وال��ت��ع��ب األه��وال م��ن ب��ع��د ي��ك��ون م��ا ث��م��ة ال��ق��ب��ر ن��ك��ي��ر نُ��ْك��ر وأم��ُن
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وكذلك وثغورها، وإقطاعها وصاحبها مرص وحاكم السبت، بيوم املحرم شهر استهل
يؤتيه هللا فضل وذلك باشا، عيل محمد الحجاز وبالد املنورة واملدينة ومكة جدة بندر
بني األحكام إلجرا املتصدر هو قايمقامه بك كتخدا هو الذي محمد والظ يشا، من
الباشا، صهر أفندي محمد والدفرتدار الباب، أغات أغا وإبراهيم مخدومه، أمر عن الناس
أفندي وغيطاس سابًقا، جاكرت باش أفندي محمد تابع أفندي مصطفى والروزنامجي
وصالح قلفة، باشا أفندي أحمد ورفيقه باشمحاسب الكماخي أفندي وسليمان رسجي،
الوايل، وهو مرص زعيم الشعراوي أغا وعيل الينكجرية، أغات أغا وحسن السلحدار بك
وريس خوجة ويل الخزينة وكاتب املذكور، أغا حسن أخو وهو أغا أحمد التبديل وأغات
فاتح باشا وطوسون الصعيد، حاكم باشا إبراهيم الباشا وأوالد غايل، املعلم األقباط كتبة
بالجيزة، ابنته عىل أيًضا الباشا صهر بك ومحرم ببوالق باشا وإسماعيل الحجاز، بالد
مثل: أعيانهم وأكابر األقاليم كشاف وباقي الخازندار ببونابارته املعروف أغا أحمد

وخالفهم. بك، ومحو بك، وحجو رسششمه، أغا وحسن أوغيل دبوس
املسمى أخوه وكذلك بحبسه، وأمر غايل املعلم عىل بك كتخدا قبض اليوم ذلك ويف
حول ألنه إسكندرية؛ من مخدومه أمر عن وذلك سمعان، املعلم وخازنداره فرنسيس
القدرة بعدم فاعتذر القديم، حسابه من إياه أداها تأخر كيس آالف بستة الطلب عليه
إىل املهلة ويطلب تحصيلها يف ساٍع وهو أربابها، عىل بواقي ألنها الحني؛ يف أداها عن

الباشا. إىل واعتذاره بمقالته الكتخدا فأرسل غيبته، من الباشا رجوع



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

حوسب إذا أنه وعرَّفوه الكتخدا، مع غايل عىل الحط يف األقباط من طايفة وانتبذ
ملزومني تكونوا القدر هذا عليه يتأخر لم وإن لهم: فقال كيس، ألف تالتون عليه يظهر
عليه بالقبض األمر فورد بذلك، الباشا يعرِّف فأرسل ذلك، إىل فأجابوه الخزينة، إىل به
حسابه ثم أوًال، القديمة كيس آالف بستة ومطالبته وعزله وحبسهم وخازنداره أخيه وعىل

ذلك. بعد
وحنا البتنوني، ومنقريوس الطويل، جرجس املعلم وهم: عليه، املرافعني فأحرض
يف غايل واستمر يليه، ومن غايل عن عوًضا الكتاب رياسة عىل خلًعا وألبسهم الطويل،
وأنا فقال: برضبه، أمر ثم أمامه أخاه فرضبوا وخازنداره، أخيه مع أحرضه ثم الحبس
الرضب، عليه وكرر ورفع بالكرابيج، رجليه عىل رضبوه ثم نعم، قال: أيًضا؟ أُرضب

الهالك. عىل أرشف حتى كرباج ألف سمعان ورضب
ألف وعرشون اثنان عنها محبوب ومايتي بندقي مشخص ألف جيبه يف ووجدوا
واستمر سمعان وهلك التحصيل، يف ليسعيا وسمعان أخيه عن أفرجوا أيام بعد ثم قرض،

يموتا. لئال العقاب أخيه وعن عنه رفعوا وقد السجن يف غايل
مع العساكر إخراج به بدأ ما وأول إسكندرية، من غيبته من الباشا رجع عارشه ويف
والرشقي الغربي بالرب خيامهم فنصبوا والثغور، البحرية وجهة بحري ناحية إىل كرباهم
كل يف خروجهم واستمر الحرب، وآالت وباروًدا مدافع صحبتهم وأخذوا الرحمانية، تجاه
أرساًال. فخرجوا املتقدمة فعلتهم جزا مرص عن وإبعادهم معهم مكايده من وذلك يوم،

(١٢٣١ (سنة الخري صفر شهر واستهل

مستمرون والعساكر داره، إىل الحبس من وأخذه غايل، املعلم يف الحكيم جوني تشفع فيه
واإليهامات واألخبار الروايات وكثرت بهم، املراد يعلمون ال وهم والخروج التشهيل يف

الشاعر. بطن يف الشعر ومعنى والظنون،

(١٢٣١ (سنة األول ربيع شهر واستهل

عند عرضيهما ونصبوا رشيد، ناحية إىل باشا إسماعيل وأخوه باشا طوسون سافر فيه
أزرجنيل أغا حسني مثل: وخالفه باشا دايل بك وحسني منضور أبي وناحية الحماد
للعساكر وتلبيس تواطني ذلك وكل البحرية، جهة بك وحجو جلة وصارى بك ومحو
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البحر جهة إىل كرباهم من الكثري وكذلك للمحافطة، العزاز أوالده حتى أخرج بكونه
ودمياط. الرشقي

مجلسهم جلسوا فلما املشايخ، الباشا طلب النبوي املولد صبيحة عرشه تاني ويف
عن عوًضا األرشاف نقابة منصب عىل له وألبسوها خلعة أحرضوا البكري، الشيخ وفيهم
املحروقي محمد السيد أحرض حضورهم قبل الباشا كان وقد الدواخيل، محمد السيد
متقيد أنا وقال: واستعفى املحروقي السيد فاعتذر إياه، يقلده أن ورأى ذلك يف وفاوضه
ملن فأعطها إياها قلدتك قد فقال: والحجاز، والعرب املتاجر ومهمات أفندينا بخدمة
وتكاملوا حرضوا فلما غريه، من أوىل وهو البكري، للشيخ مضافة كانت أنها فذكر شيت،

وانرصفوا. ذلك الجماعة واستصوب الخلعة ألبسوه
السيد إليه فنزل دسوقي، قرية إىل منفيٍّا الدواخيل بإخراج فرمان كتب الحال ويف
غفلة حني عىل إليه فدخلوا الفرمان، وبيده تركي قواس وصحبته الرتجمان املال أحمد
قرأه فلما الفرمان فأعطوه إليهم فخرج جرى، مما بيش يشعر لم حريمه بداخل وكان
بوالق، إىل به وسارا بغلته فركب بالركوب وأمروه بالطاعة، وأجاب حواسه عن غاب
موت بعد رشاه كان الذي الصغري مملوكه ومعه املعني القواس صحبته قياسة يف وأنزلوه
وتفرق العجني، من الشعرة كانسالل فيه كان مما وانسل الرشقاوي، سالم الشيخ ولده

حوله. كان الذي الجمع
جنايات بتعداد الباشا بأمر لسانهم عن عرضحال تنميق يف األشياخ ورشع
ويرسل ونفيه، عزله والتماسهم يهم برتَجِّ ذلك وأن عزله، وموجبات وذنوبه الدواخيل
عنه، نيابة بمرص نقيبًا يكون الذي ألن السلطنة؛ بدار األرشاف لنقيب العرضحال ذلك
حسني عىل تطاول أنه الذنوب من عليه نقموه فالذي سنة، كل يف الهدية إليه ويرسل
جارية منه اشرتى أنه وذلك جرم؛ غري من وحبسه وسبه الرتك، رواق شيخ أفندي
بني الذي الفرق بدون قروًشا بدلها أعطاه الثمن أقبضه فلما الفراسة، من بقدر حبشية
أو االنفصال عليهم وقع التي العني تعطيني إما وقال: حسني السيد فتوقف املعاملتني،
ومدرس متضلع كبري رجل وهو وحبسه، سبه إىل ذلك وأدى وتشاحا النقص، فرط تكمل
ومنها سنتني، بنحو نفيه حادثة عىل سابقة القضية وهذه باألزهر، األتراك رواق وشيخ
وقفت امرأة أن وهي إليه، رفعت فتيا بسبب اليايف منصور السيد عىل تطاول أنه أيًضا
الجمع من مأل يف فسبه ضعيف، قول عىل الوقف بصحة وأفتى موتها مرض يف وقًفا

رأسه. عىل من عمامته ونزع رضبه وأراد
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بيته يف ويكتب محاصيله، وينقص أحكامه يف القايض يعارض أنه أيًضا ومنها
األزهر الجامع ويعارضشيخ املحكمة، القايضورسل أتباع ويسب صلًحا، قضايا وثايق

ذلك. ونحو أموره يف
إسالمبول. إىل وأرسلوه ختومهم، عليه وضعوا وتمموه سطروه وعندما

وال بها له علم وال بل الفارغة، النكات هذه ليست الباشا عند جناياته أن عىل
الباشا أن وذلك باقيها؛ عنا وخفي بعضها ظهر كله ذلك ورا أشيا هي وإنما التفات،
يف ولو يعارضه ال من ويحب يصطفي، وال مرام كل يف أوامره ونفوذ الشوكة يحب
وربح كسب فيه ما عىل يدله أو والدنانري، الدراهم ريح منه يهب بابًا له يفتح أو جزئية،

كان. ملة أي من سبب أو طريق أي من
يدبر بالقلعة الباشا وأقام املاضية، السنة أواخر يف العسكر قيام واقعة حصلت وملا
الدواخيل املتعممني وأجل ليلة، كل يف إليه الطلوع املتظاهرين أعيان وألزم معهم أمره
الوايل رتبة يف وهي — األرشاف عىل ونقيبًا العلما يف معدوًدا لكونه الصعود يف وفوضوه
منها النجاة يطلب ورطة يف حصل قد الباشا أن وظن الغرور فداخله — العثمانيني عند
أثمانها، لهم ويدفع املنهوبني الرعية يسرتيضخواطر رآه ولكونه والنذور، القربات بفعل
معه ويسرتسل املال، أكياس من الكثرية باملقادير عليهم وينعم العساكر كبار ويستميل

واملضاحكة. واملذاكرة الخطاب ولني واملسايرة املسامرة يف
يحفظ هللا له: فقال معه، االسرتسال يف طمعه زاد عليه الباشا إقبال رأى فلما
وسكون رسه هدوِّ بعد إحسانه من ونرجو له، واملخالفني أعداه عىل وينرصه أفندينا
ما بخصوص واملسامحات الحمايات يف عوايدنا عىل ويجرينا علينا ينعم أن الفتنة هذه
لكم الراحة بد وال ذلك يكون نعم، بقوله: فأجابه والرزق، االلتزام حصص من بنا يتعلق
أعداه عىل وينرصه أفندينا يحفظ تعاىل هللا وقال: فؤاده، وأنس له فدعا الناس، ولكافة
عىل اإلحباسية الرزق عن اإلفراج الناس لكافة الراحة من به أرشتم ما تمام يكون كذلك

العرقوبية. مواعيده ووعده نعم، فقال: والفقرا، املساجد
قيل: كما

األب��اط��ي��ل إال م��واع��ي��ده��ا وم��ا م��ث��ًال ل��ه��ا ع��رق��وب م��واع��ي��د ك��ان��ت

وبني بينه يكون ما مجلسه يف يحكي داره إىل القلعة من نزل إذا الدواخيل فكان
حساب بتحرير الكتَّاب الباشا أمر وملا الناس، يف ويذيعه الكالم هذا أمثال من الباشا
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وذلك العسكر، وأكابر الباشا دايرة لرجال خاص بديوان املريض الوجه عىل امللتزمني
للخاصة فيحررون امللتزمني، لعامة املدينة يف آخر وديوان لخواطرهم، تطييبًا بالقلعة
وغري والهدايا والرباني املضاف من يأخذونه كانوا وما وفيهم مرص قوايم يف ما بالقلعة
للباشا: قال الرتتيب ذلك الدواخيل رأى فلما ذلك، بخالف التحتاني العام والديوان ذلك،
الدولة، أكابر مع قوايمه وحرروا نعم، فقال: الدايرة، رجال من محسوبكم الفقري وأنا

ذلك. عىل زيادة كثرية أيًضا بأكياس الباشا عليه وأنعم
الوعد بإنجاز الباشا يذكر أخذ العسكر، مع أموره الباشا ورتب الحال راق فلما
الناس، عىل نكذب ونحن علينا تكذبون أنتم بقوله: بك كتخدا وعىل عليه القول ويكرر
يخفى وعذرهم بإتمامها، ويكلفهم يلزمهم أمور بسبب األقباط كتبة عىل يتطاول وأخذ
بما اعتربتم أما لبعضهم: ويقول ويشتمهم، الكتخدا بحرضة فيكلمهم تأخريها يف عنه
مثل أموًرا، ذلك وغري والكتخدا للباشا منه ويشكون عليه فيحقدون غايل؟ للَّعني حصل

منه. وتشكيه قضاياه يف للقايض تعرضه
جلبي أحمد بصحبته وكان القبلية، الجهة من باشا إبراهيم حرض ملا أنه واتفق
أفاعيله من الناس وتشكت بالصعيد، كتخداه كان وكأنه الفالح، كتخدا الفقار ذي ابن
قبل وحرض املحروقي، محمد السيد عند الدواخيل به فاجتمع باشا، إبراهيم وإغوائه
يف الخشن بالقول أفاعيله عىل ويلومه بالكالم يوبخه مرة كل ويف عليه، للسالم إليه ذلك
خدمة يف نصحت أنا فيها: ويقول الشكوى، يف وبالغ الباشا إىل فذهب الناس، من مأل
الشيخ هذا من عليه فأجازى غريي، عنه عجز ما املخبآت من وأظهرت جهدي أفندينا
نفعه يكره فال ألفندينا محبٍّا كان وإذا املأل، بني وتجبيهي القول قبيح من أسمعنيه ما
التي هي األمور هذه فمثل خربه؛ عنا يخفى مما ذلك وأمثال خدمته، يف النصح وال
قابلية فيه من عند خالًفا ليست الحقيقة يف أنها مع الدواخيل، عىل الباشا صدر أوغرت

للخري.
عمر السيد يف فعله وجزا قصاص هو إنما الدواخيل لهذا وقع الذي إن أقول: وأنا
من والجزا مرص، من وأخرجوه عزلوه أن إىل عليه الساعني أكرب من كان فإنه مكرم،

قيل: كما العمل، جنس

ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ِب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل
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املتفقهني نظراه من الكثري أظهر والنفي العزل من جرى ما الدواخيل عىل جرى وملا
يقال: كما ومضاحكات، وعزايم واليم وعملوا والفرح، الشماتة

ال��ل��ب��ي��ب ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ت��ض��ح��ك أم��ور

والحظوظ الدنيوية األمور يف وانهمكوا النفوس، من ووقارهم هيبتهم زالت وقد
يف الواليم إىل واملسارعة املآثم يف الجهال ومشاركة الشيطانية، والوساوس النفسانية
وعىل ذاهبني، دعوة كل يف فرتاهم كالبهايم األسمطة عىل يتكالبون واملياتم، األفراح
النصح من عليهم وجب ما وعىل خاطفني، واملحمرات وللكباب راكعني، الخوانات

تاركني.
خجا، ويل له ويقال أفندي، ويل بمنزل عظيم مهم عمل يف رشعوا أواخره ويف
واستأمنه الباشا به واختص األرنؤد، طايفة من وهو العامرة، الخزينة كاتب وهو
البالد خراج من األموال جبايات وجوه جميع من اإليراد دفاتر إليه وضم األمور، عىل
املعروفة الربكة عىل اللوق باب بخطة عظيمة داًرا وأنشأ املبارشين، وحسابات واملحدثات
األبنية واصطالح نسق عىل وتجاهها بجوانبها بيوت عدة فيها وأدخل الشوارب، بأبي
السنتني، نحو بها العمارة واستمرت واتساعها زخرفتها يف وتأنق والرومية، اإلفرنجية
الباشا أقارب من ابنتني عىل لولديه وعقدوا واملشايخ، القايض أحرضوا وتمت كملت وملا
محمد السيد وتقيد زايًدا، احتفاًال املهم بعمل واحتفلوا ذكر، ومن األعيان بحرضة
واجتمعت الباشا، أوالد أفراح يف كان كما واللوازم، والتنظيم باملصاريف املحروقي
ونجفات قناديل تعاليق وعلقوا وبالشارع، حولها وما بالربكة والبهلوانات املالعيب
وسواريخ ومدافع ونفوط حراقات وبالليل للفرجة، الناس واجتمع وزينات، بلور وأحمال

متوالية. لياٍل سبع
العام يف تقدم كما الحرف ألرباب العربات واجتمعت الخميس يوم الزفة وعملت
بالديار غايبًا كان لكونه أوالده أفراح يشاهد لم الباشا ألن وذلك أزيد؛ بل املايض،
له وعمل الفرجة، بقصد الغورية بمدرسة وجلس للفرجة الباشا وحرض الحجازية،
فلم طويلة، دورة بها وداروا النهار أوايل بالزفة وخرجوا الغدا، املحروقي محمد السيد

النهار. أواخر الغروب قريب إال الغورية بسوق يمروا
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(١٢٣١ (سنة التاني ربيع شهر واستهل

مجالسه يف كالمه يف وذكر الباشا وأفصح مستمر، بحري ناحية إىل العساكر وخروج
كثرتهم مع بالبلدة إقامتهم ويف كثروا، قد العساكر بأن املدينة من إخراجهم يف الرس وبنيَّ
واألحوط األوىل البلدة، داخل إليهم الحاجة عدم مع الرعية عىل وضيق وإفساد رضر
حادث أو غفلة حني عىل طارق من الثغور لحفظ مرابطني وحولها خارجها يكونوا أن
الخفي والرس ومراكزهم، أماكنهم يف تأتيهم وعاليفهم رواتبهم إال لهم وليس خارجي،
واإلزعاج النهب من وقع ما حركتهم بسبب ووقع وخيانته غدره قصدوا الذين إخراج

املاضية. السنة من شعبان أواخر عىل
إىل وأرسَّ واحد، بعد واحًدا منه تخيل من ثم وخواصه، أوالده بإخراج بدأ قد وكان
أحمد يسمى خواصه من شخًصا باشا طوسون ولده مع وأصحب ضمريه، يف بما أوالده

املدليل. البخورجي أغا
أعظمهم وهو بك بمحو فبدأ به، يريد من مع اإليقاع تدبري يف باشا طوسون وأخذ
وقت يف أرسل ثم القليل، إال معه يبَق لم حتى عساكره تأليف يف فأخذ جنًدا، وأكثرهم
يراد ما إليه وأرسَّ املذكور املدليل أغا أحمد إليه فذهب مشورة، يف عنده بك محو بطلب
إىل فأرسلوا الدالة عند وذهب الحال يف بك محو فركب الذهاب، بعدم إليه وأشار به
إسماعيل وإىل وقريبه، الباشا زوجة وأخو الدالة من طايفة عىل كبري وهو بك مصطفى
فأرسال بالده، إىل ويذهب وليعفوه الباشا، مع بك محو صلح يف ليتوسطا الباشا ابن باشا
املقالة تصديق يف رأيه فسفه بك، محو إىل املدليل أغا أحمد نقله وبما بالخرب الباشا إىل
التصديق من فعل ما فعل ملا خيانة نفسه يف أن لوال يقول: ثم الدالة، عند هروبه ويف

والهروب.
عوَّقه بك ملحو الخرب نقل من جرى ما أغا أحمد من جرى ملَّا باشا طوسون وكان
وعزَّره وبَّخه يديه بني مثل فلما بمرص، إليه للحضور فطلبه بذلك، يعلمه أبيه إىل وأرسل
باب إىل به فنزلوا بقتله أمر ثم العسكر، وكبار أوالدي بني الفتن ترمي له: وقال بالكالم،
يف له وعملوا داره، إىل رفعوه ثم النهار طول مرميٍّا وتركوه هناك، راسه وقطعوا وزيلة

ودفنوه. مشهًدا صبحها
مرص. إىل بك ومصطفى باشا إسماعيل حرض وفيه

من مرسًال املرصية األجناد من كاشف سليم يسمى شخص حرض أواخره ويف
عن وأبعدهم وأقصاهم بكلكله، الزمان رماهم الذين وأتباعهم األمرا، من بقاياهم عند
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ْخن، الدُّ من بأيديهم يزرعونه مما يتقوتون السودان، بالد من دنقلة واستوطنوا أوطانهم
األمد عليهم طال وقد يوًما، أربعني من نحو طويلة مسافة الصعيد أقىص وبني وبينهم
شويكار أغا وأحمد أغا وسليم حسن بك عثمان مثل: ريساهم ومعظم أكثرهم ومات
وبقي منازلهم، أهل عىل حتى املسافة لبعد أخبارهم أو بخربه لنا علم ال ممن وغريهم
وعثمان املرادي، بك عثمان تابع بك الرحمن وعبد الكبري، بك إبراهيم منهم يمت لم ممن
وبواقي أيوب، بك وعيل الكبري، بك إبراهيم ابنة عديلة زوج األلفي بك وأحمد يوسف، بك
قواه وعجزت الكبري بك إبراهيم سن كرب وقد خيانتهم، ظن عىل واملماليك األمرا صغار
يستعطفونه الباشا إىل بمكاتبة املرسل هذا أرسلوا الغربة عليهم طالت فلما جسمه، ووهن
لهم ويأذن نفوسهم، عىل باألمان عليهم ينعم بأن مراحمه ويرجون فضله ويسألونه
بأقل فيها ويتعيشون أيًضا، بها يقيمون مرص أرايض من جهة إىل دنقلة من باالنتقال
يتعدون وال عليهم، يقرره الذي الخراج من عليهم يجب ما ويدفعون أمانه، تحت العيش
ومن وشأنهم حالهم عن وسأله معه وتكلم الباشا وقابل حرض فلما وأوامره، مراسمه
فيه نزل الذي محله إىل باالنرصاف أمره ثم خربه، يخربه وهو منهم يمت لم ومن مات

أكياس. بخمسة عليه وأنعم الجواب، عليه يرد أن إىل
أنفسهم عىل األمان أعطاهم أنه مضمونها رسالته جواب له كتب حتى أياًما فأقام
منكوثًا وعهدهم منقوًضا أمانهم كان واحًدا، رشًطا منها خالفوا إن عليهم برشوطرشطها

منهم. تقدم بمن حل ما بهم ويحل
أمامهم يرسلون فيه هم الذي املحل من االنتقال عىل عزموا إذا أنهم الرشوط فأول

ملالقاتهم. أعيِّنه من ليأتيهم وانتقالهم وحركتهم، بخربهم نجابًا
وال َدجاجًة وال ُكْلفًة النواحي أهل من يأخذون ال الصعيد بأرض حلوا إذا التاني
وعليق مونة من إليه يحتاجون بما لهم يقوم ملالقاتهم يتعني الذي وإنما واحًدا، رغيًفا

ومرصف.
جهات من جهة يف إقامة وال والنواحي، األرايض من شيٍّا أقطعهم ال أني التالت
من منهم واحد بكل يليق ما ولهم حكمي، عىل وينزلون عندي يأتون بل مرص، أرايض
ضممته أو به، تليق خدمة أو منصبًا قلدته قوة ذا كان ومن واملرصف، والتعيني املسكن
لنفسه نفقة عليه أجريت هرًما أو ضعيًفا كان وإن العسكر، ريسا من األكابر بعض إىل

وعياله.
أو رزقة أو إقطاع من شيٍّا وطلبوا الرشوط هذه عىل بمرص حصلوا إذا أنهم الرابع
عهدهم، معي انتقض ذلك، نحو أو املايض الزمن يف ترصفهم يف كان مما أقل أو قنطرة
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ذهني عن غاب سبعة وهي الرشوط. هذه من واحد رشط بمخالفة لهم أماني وبطل
الشئون. ومغري األحوال مقلب املذل املعز فسبحان باقيها،

وتأمروا باشا طاهر مقتل بعد مرص إىل ودخلوا املرصيون حرض ملا أنه العرب فمن
عليهم ترصف وعاليفهم طوايفهم أرذل ومن خدمتهم، يف األتراك عساكر فكانت وتحكموا
من هذا باشا عيل محمد وراتب الكبري األمري هو بك وإبراهيم وأتباعهم، كتابهم أيدي من
ورجع املنقلب، سو من باهلل نعوذ كيالره، من له عينه الذي والسمن واألرز اللحم الخبز

الرشوط. من فيه ما عىل املشتمل بالجواب إليهم املرسل كاشف سليم
هللا عبد أيًضا وحبس الرضب، بدار املعايرجي أفندي أحمد بحبس الباشا أمر وفيه
قرر حتى أياًما واستمر يختلسانها، باختالسات عليهما واحتج الرضبخانة، ناظر بكتاش
إيراد يتعاطى الذي وهو الجواهرجي، سالم الحاج وعىل كيس، السبعماية نحو عليهما
عليهما، تقرر ما ليحصال املذكوران أطلق ثم مثلها، الرضبخانة شغل إىل والفضة الذهب
بالحاج القهر واشتد واالستدانة، بالبيع التحصيل يف ورشعوا سالم الحاج أطلق وكذلك
التي من باقية ديون عليه وكان أملاس، فص ابتلع إنه وقيل: غفلة، حني عىل ومات سالم

السابقة. والغرامة األوىل املرة يف استدانها

غريبة نادرة

قبل بالرضبخانة املداد بك إبراهيم مات ملا أنه العجيبة واالتفاقات الغريبة النوادر ومن
خافت أفندي أحمد عوق فلما املذكور، املعايرجي أفندي أحمد بزوجته تزوج تاريخه،
مصاغها فجمعت ذلك، نحو أو الدار عىل الختم مثل أمر يدهمها أن املذكورة زوجته
من امرأة عند وأودعتها رصة يف وربطته ثمنه، وثقل حمله خف مما عليه تخاف وما
إىل بها وذهب الرصة تلك وأخذ حرامي، شخص املرأة تلك بيت عىل فسطا معارفها،
حتى الرصة هذه عندك احفظي لها وقال مسكة جامع من بالقرب أقاربه من امرأة دار
جيعان فإني نعم، فقال: تأكله، بيش آتيك حتى املرأة فنادته الدار، أسفل إىل ونزل أرجع،

يأكله. بما له إتيانها ينتظر الدار أسفل وجلس
ويكره بحاله يعلم وهو به ب ورحَّ فوجده الساعة، تلك املرأة زوج مجي وصادف
أن فأخربته عنها، فسألها الرصة تلك يديها بني فوجد زوجته إىل وطلع داره، إىل مجيه

ثقيلة. فوجدها ها فجسَّ ألخذها يعود حتى إليها بها أتى املذكور قريبها
فأخربه، الخطة جريان أعيان من سليم أفندي محمد عىل ودخل الحال يف فنزل
الظ أغا أحمد إىل املنسوب الخجا وفيهم أيًضا الجريان من أنفاًرا أفندي محمد فأحرض
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الخدم، به فوكَّلوا باألكل ومشتغل جالس الحرامي وذلك الدار إىل الجميع ودخل املقتول،
عديدة، فضة أنصاف بداخله وكيًسا مصاغا بها فوجدوا وفتحوها الرصة تلك وأحرضوا

السكة. نقش وبدون ختم غري من ولكنها ألًفا، أربعون عدتها أن ذكروا
وأخرب فأقر وهددوه فسألوه الحرامي، وصحبتهم بك لكتخدا وتوجهوا ذلك فأخذوا
لزوجة عندي وديعة هو فقالت: املكان صاحبة فأحرضوا منه، اختلسها الذي املكان عن
ال أنه فحلف أفندي أحمد وسيل واختالسه، خيانته لديهم فثبت املعايرجي، أفندي أحمد
أيامه. من عندها ذلك فلعل املداد، إلبراهيم زوًجا كانت زوجته وأن ذلك، من بيش يعلم
اشرتى كان املداد إبراهيم أن الصحيح فقالت: ذلك تحقيق عن أيًضا هي وسيلت
حادثة وقت يف الرضبخانة املغاربة عسكر نهب عندما مغربي شخص من الدراهم هذه

األتراك. عسكر عليهم قامت عندما مرص من وخروجهم املرصيني، األمرا
عجايب من النادرة هذه وكانت زادت، بل أفندي، أحمد عن الشبهة يزيلوا فلم

منه. املطلوب من وخصموها أثمانها فقدروا االتفاق،
وخالفهم، املشايخ وحرض البكري، ببيت جمعية حصلت عرشينه الخميس يوم ويف
الجور من العسكر قايض يفعله ما وتذكروا الدولة، صاحب من باطني بأمر وذلك
السلطنة باب من يأتون الذين القضاة أن وذلك واملحاصيل؛ الناس أموال أخذ يف والطمع

املرصيني. األمرا أيام يف يتعدونها ال قديمة وقوانني عوايد لهم كانت
طمعهم وزاد أمرهم فُحش منهم، والقايض املمالك عىل األروام هوال استولت فلما
ورأى قاٍض ورد وكلما واألرامل، واأليتام الناس أموال لسلب حيًال وابتكروا بدًعا وابتدعوا
األمر فحش حتى سلفه، عن بها يمتاز أشيا اآلخر هو أحدث قبله كان الذي ابتكره ما
ال محتًما وأمًرا ذريعة وصارت والباشا، بل بك وكتخدا الدولة أكابر لقضايا ذلك وتعدَّى

جليًال. وال كبريًا وال خليًال يراعون وال منه، يحتشمون
بعض بالقسمة التزم التوتية، السنة أول القايضيف ورد إذا أنه القديم املعتاد وكان
الوظايف تقرير وكذلك للقايض، بدفعه يقوم معلوم بقدر املحكمة رجال من املميزين
وباب كالصالحية الخارجة املحاكم باقي عىل شهريات وله املحلول، أو بالفراغ كانت
القديمة ومرص وبوالق السباع وقناطر وطيلون الفتوح وباب زويلة وباب والخرق سعادة
اإلمضا، معلوم إال ذلك غري له وليس املريي، من وغالل وإطالقات عوايد وله ذلك، ونحو
شاهًدا أحرضوا ومواريثهم قضاياهم يف الناس احتاج فإذا فضة، أنصاف خمسة وهو
التوثيق يكتب وهو أجرته، ويعطونه يقضيه ما فيها فيقيض منهم القريبة املحكمة من
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يمضيها ثم شهر، أو جمعة كل يف األوراق من العدة ويجمع التوريث، أو املبايعة حجة أو
فباملسامحة واألمرا العلما ملثل القضايا وأما غري، ال اإلمضا معلوم له ويدفع القايض من

واإلكرام.
فيه. يداهنون وال بالحق يَْصَدعون كونهم وقت الفقها صولة يخشون القضاة وكان
إبطال منها شتى، بدًعا ابتدعوا وقضاتها األتراك وتحكمت األحوال تغريت فلما
الدعاوى جميع تكون وأن الحنفي، مذهب خالف التالتة القضاة وإبطال املحاكم، نواب

نايبه. ويدي يديه بني
املقادير منهم فيطلب املحصول، ليدفع الكتخدا إىل بالذهاب يأمرهم االنفصال وبعد
التقرير وأضاف الرسية، واملصالحات الخفية الرشوات خالف وذلك املعقول، عن الخارجة

السابق. يف كان كما الشهود من أحد بها يلتزم وال لنفسه، والقسمة
أن بعد إال يذهب فال تركة، أو مبايعة أو توثيق لكتابة الشهود بعض ُدعي وإذا

أيًضا. نصيب وله القضية، ليبارش دار جوخدار ويصحبه القايض، له يأذن
وتخلف األمر، أول يف كانوا كما بالقليل يرضون ال حتى الجخدارية هوال طمع وزاد

الباب. هذا لهم انفتح ملا املتويل عند وصاروا مخاديمهم، عن بمرص أشخاص منهم
ومعلوم ذلك، للقايضالعرشمن أخرجوا مقداًرا وبلغت الرتكات من تركة ضبط وإذا
ذلك بعد بقي وما والديون، واملرصف والتكفني التجهيز ثم والرسول والجوخدار الكاتب
الديون أرباب من ويأخذ يش، له يبقى ال واليتيم الوارث أن فيتفق الورثة، بني يقسم
كان وقد تالتة، أو سنتني معلوم التقارير وظايف محاليل من ويأخذ أيًضا، ديونهم عرش

إكراًما. وإال يش بأدنى عليها يصالح
القديمة تقاريرهم وطلب واملوازين، القبانية وظايف عن الفحص بعضها وابتدع
وليسوا النسا باسم هو من وفيها املقرر، صالحية بعدم عليهم وتعلل تلقوها، أين ومن
األوقاف نظار محاسبات ثم املال، من عظيًما مقداًرا النوع هذا من وجمع لذلك، أهًال

ذلك. عىل واملصالحات فيهم، والتولية والعزل
عىل املحاسبة بحجة سنة كل يف عظيًما قدًرا واألروام األقباط نصارى عىل وقرر

والكنايس. الديور
بأن لها أصل ال دعوى إنسان عىل مبطل ادَّعى إذا أنه أيًضا الشناعة زايد هو ومما
باطًال، أو كان ا حقٍّ القول ذلك املقيُد كتب وغريه، املال من وكذا بكذا عليه ادعى قال
الخصم فيطالب بعضها، صحة أو الدعوى بطالن يظهر ثم معقول، غري أو معقوًال
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داير للقايضعىل عليه ى املدعَّ يدفعه الكاتب، وسطره املدعي ادعاه الذي القدر بمحصول
اآلخر، الخصم من يؤخذ ما خالف وذلك يوفيه، حتى عليه يُحبس أو الواحد النصف
الكتخدا فأرسل املحصول عىل فُحبس بك، لكتخدا ملتجي هو من لبعض نظريها وحصل
أعوانه من وأرسل الكتخدا حنق ذلك فعند فأبى، بعضه عن واملصالحة إطالقه يف يرتجى

اإلعالمات. كتابة الطنبور نغمة يف الزيادات ومن الحبس، من استخرجه من
ليقيض الباشا أو الكتخدا عند من بقاصد دعوى القايض عند حرض إذا أنه وهو
يرجع الباشا أو الكتخدا إىل بذلك إعالًما له املقيض طلب الخصمني ألحد فيها وقىض فيها
إال يرضيه ال عىس بما إال اإلعالم ذلك له يكتب ال ذلك فعند وإثباتًا، تقييًدا املقاصد مع به
الكتخدا أو الباشا وتابع الصورة، عليه حكمت وقد طاقني، أو طاًقا جلده من يسلخ أن
عىل والنرصة الظفر ذلك عىل ويسليه عليه، القايض كتخدا ويساعد ويستعجله له مالزم
العرييش أحمد الشيخ قلدوا ملا بدين يتدينون ال كانوا الذين الفرنساوية أن مع الخصم،
عىل يأخذ بأن يتعداه، ال املحاصيل أخذ يف ا حدٍّ له حددوا باملحكمة املسلمني بني القضا

جزء. والكتَّاب جزء منها له فقط، اثنني املاية
بمجلس تكاملوا فلما الجمعية، هذه رتبوا الدولة أهل إىل وتعدى الحال زاد فلما
ويل من والتمسوا اإلحداثات، هذه بعض فيه ذكروا محًرضا عرًضا كتبوا البكري بيت
إحدى من طريًقا الناس يف ويسلك القايض يجري أن املراحم من ويرجون رفعها، األمر

املرصيني. األمرا زمن يف القضاة عليها كان التي الطريقة إما التالت: الطرق
مجي أيام كانت التي الطريقة أو الفرنساوية، زمن يف كانت التي الطريقة وإما
من اآلن عليه هم ملا بالنسبة ورضيناها اخرتناها وقد واألوفق، األقرب وهي الوزير،

الجور.
األمر فامتثل القايض إىل فأرسله الباشا، عليه وأطلعوا محًرضا العرض وتمموا

املخالفة. تسعه ولم منه مضض عىل بالسجل وسجل

(١٢٣١ (سنة التاني جمادى شهر واستهل

الباشا قريب وهو إسكندرية، بناحية باشا دايل بك مصطفى بموت الخرب ورد منتصفه يف
زوجته. وأخو
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(١٢٣١ (سنة التالت بيوم األصم رجب شهر واستهل

الحوانيت أصحاب ونَقل ولغط، انزعاج الناس يف حصل الغروب قبل الخميس يوم تالته يف
وغريهم، الخلييل وخان الحمزاوي وخان ومرجوش الغورية سوق مثل منها بضايعهم

الباشا. بموت ولغطوا مبهوتني الناس وأصبح األسباب، من سبب لذلك يظهر ولم
وهما النهار، بطول وأقاما الغورية، إىل التبديل وأغات الينكجرية أغات وحرض

زويلة. بباب الوايل أغا عيل وكذلك الدكاكني، وفتح بالسكون الناس يأمران
ورجع وملعبًا رماحة وعمل العزب، قبة إىل وخرج الباشا فركب السبت يوم وأصبح
الغورية، شيخ برضب وأمر باملدفن وجلس الغورية، سوق إىل بك وحرضكتخدا شربا، إىل
ثم بعصيهم األتراك ورضبه باملاء، مرشوش وهو السوق وسط يف األرض عىل فبطحوه
يف فرشعوا متاعهم، نقلوا الذين الدكاكني أصحاب بكتابة الكتخدا أمر ثم داره إىل رفعوه

داره. يف وَحبَسهم منهم، الكثري وهرب ذلك
بني مثل فلما البواب، وطلب الحمزاوي خان عىل طريقه يف ومرَّ الكتخدا ركب ثم
ونصارى الخلييل خان طايفة وأما مرجوش، شيخ أيًضا ورضب كذلك، برضبه أمر يديه

لهم. يتعرض فلم الحمزاوي

(١٢٣١ الخميس(سنة بيوم شعبان شهر واستهل

ورسقوا بشربا، الباشا قهوة عىل تعدوا الرساق من العيارين بعض أن الحوادث من فيه
بعض الباشا فأحرض والظروف، والفناجني والبكارج األواني من بالنصبة ما جميع
يف عذًرا له يقبل وال واملرسوق، الرساق بإحضار وألزمه الناحية، بتلك الدرك أرباب
وإال أبًدا ذلك غري يكون وال املال، من أكثر أو بخزينة نفسه عىل يصالح ولو التأخري،
بخمسة وحرض أياًما، املهلة طلب يف فرتجى بذلك، املأخوذ وهو عظيًما نكاًال به نكل
يف فخوزقوهم بالرساق وأمر يش، منه ينقص لم بتمامه، املرسوق وأحرضوا أشخاص
عن زيادة منهم وجمع أماكنهم عن وعرفوا أمثالهم، عىل قرروهم أن بعد متفرقني نواحي
واملنوفية. والغربية القليوبية مثل: باألقاليم متفرقة نواحي يف الجميع وشنق الخمسني،
سد وفتح أذرعه، النيل أوىف القبطي مرسى لرابع املوافق الجمعة يوم منتصفه ويف

السبت. يوم الخليج
وجهان وله أيدي وأربعة براسني مولوًدا ولدت امرأة أن النوادر من وقع وفيه
واحد، والبطن الصدر، لحد وقيل الراس، حد من مفروقان بكتفيهما والوجهان متقابالن،
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ومات، حيٍّا وليلة يوًما قام إنه فيقال أصابع، عرشة لها األرجل وإحدى أرجل وتالتة
بديوانه، حاًرضا كان من وكل بك كتخدا ورآه القلعة إىل به وطلعوا كثري، خلق وشاهده

العظيم! الخالق فسبحان

(١٢٣١ (سنة الجمعة بيوم رمضان شهر واستهل

البلد، أوالد من غالًما عسكري شخص علق عرشه تاسع يف أن النوادر من فيه حصل
فقبض بالشارع، أملاس جامع من بالقرب ليلة صادفه أن إىل الطرقات يف يتبعه وصار
يف بنا فادخل بد وال كان إن له: وقال الغالم فخدعه الطريق، يف به الفعل وأراد عليه
حديد، بك خري بدرب اآلن املعروف حلب درب معه فدخل الناس، أحد فيه يرانا ال مكان
أرني الغالم: له فقال رساويله العسكري فحل خرايب، صارت التي األمرا دور وهناك
يده يف مخفية موىس بيده وكان عليه وقبض جميعه، أتحمله ال عظيًما يكون فلعله بتاعك
الغالم وتركه عليه، مغشيٍّا العسكري وسقط رسيًعا، املوىس بتلك ذكره فقطع األخرى،
فقطع الجرايحي سليم له وأحرضوا وحملوه، العسكري رفقا وحرض طريقه، يف وذهب

العسكري. يمت ولم ومداواته معالجته يف وأخذ مذاكريه، من بقي ما

(١٢٣١ (سنة السبت بيوم شوال شهر واستهل

وأخربوا البحرية دمنهور من حرضجماعة رمضان أواخر أن وذلك األحد؛ يوم حقه وكان
الهالل رأى من حضور الباشا فطلب الخميس، يوم صاموا أنهم دمنهور أهل عن
هالل بذلك فأثبتوا الخميس، ليلة برؤيته وشهدا العسكر من اتنان فحرض الليلة، تلك
ليلة شوال هالل رأوا أنهم أيًضا جماعة وأخرب الجمعة، يوم تمامه ويكون رمضان،
ليلة تاني يف يَر ولم ا، جدٍّ قليًال الليلة تلك األهلة قواعد حساب يف قوسه وكان السبت،
من الشمس برج يف للزهرة مقارنًا كان املريخ ألن الرائني؛ عىل اشتبه وإنما بعرس إال منه
الراءون فظن الهالل، يشبه الشمس شعاع يف بعدها رؤيا الشمس وبني وبينهما خلفها،
عن فضًال الفطانة، أهل عىل تخفى التي الدقايق من ذلك فإن لذلك فليتنبه الهالل، أنه
أن ألجل الكاذبة بالظنون ِحْسبة العبادات إفساد إىل يسارعون الذين العوام من غريهم

ذلك. ونحو فالن شهد يقال:
املبتدعات، دواوين عىل أغا رشيف يسمى أقاربه من شخًصا الباشا قلد أواخره ويف
أبي ببيت ديوانهم وجعلوا واألقباط، املسلمني أيًضا الكتبة من جماعة إليه وضم
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ودفاتر املبتدعات لتحرير يوم كل فيه الجلوس وواظبوا عظيمة، عمارة وعمروه الشوارب
املكوس.

(١٢٣١ (سنة القعدة ذي شهر واستهل

عليها قوي وقد غفلة، حني عىل بشربا الباشا أنشاها التي السواقي من جانب انهدم فيه
من منهم فنجا حولها، كانوا أشخاص معها وسقط أخشابها وتكرست فتهدمت النيل

ذلك. يرى وهو به مقيًما شربا بقرص الباشا وكان غرق، من منهم وغرق نجا
التي املبتدعات من فيها تجدد ما واستمرار حوادثها، بعض وأخبار السنة وانقضت

لها. حرص ال
خراجها يدفعون التي األرايض يف الفالحون يزرعونها التي املزارع عىل الحجر منها
يبيعون ال صالحه بدا وإذا والقرطم، والقطن والنيلة والعصفر والسمسم الكتان من
النواحي أُمنا يد عىل ويقدره يفرضه الذي بالثمن الباشا يشرتيه وإنما كعادتهم، منه
يحسب أو الثمن لهم ويعطى إليه، بحمله يؤمرون الذي املحل إىل ويحملونه والكشاف،
وكذلك املفروض، الزايد بالثمن اشرتوه ذلك من ليش احتاجوا فإن املال، أصل من لهم
والكيل املفروض بالثمن الباشا طرف لغري شيٍّا منه يبيعون ال والشعري والفول القمح

الوايف.
الفول من يأكل أو يأخذ ملن باملنع العامة عىل باملناداة األقاليم لكشاف األمر ومنها
يأخذون ال النواحي وكشاف واملبارشين الخدم يف املعينني وأن األخرضوالحمصوالحلبة،
تبنًا أو رغيًفا ولو شيٍّا يأخذ عليه عثر فمن ثمن، غري من كعادتهم الفالحني من شيٍّا
بتكميم األمر وكذلك األعاظم، من كان ولو الرضر، مزيد له حصل البهايم رجيع من أو

والغيطان. الجسور حوايل للمرعى ترسح التي املوايش أفواه
مثل الصعيد بالد من تأتي التي األبزار بقلم التزم األرمن من نرصانيٍّا أن ومنها
األكياس، من كبري بقدر ذلك ونحو والكراويا والكمون واألنيسون والشمر السودا الحبة
من بدفعه التزم ما ومقدار يفرضه، الذي بالثمن ويبيعها غريه دون رشاها هو ويتوىل
عرشة املرصيني األمرا أيام يف وكانت كيس، خمسماية بلغنا ما عىل للخزينة األكياس
أكياس. عرشة زادها املحمدي بك صالح السعادة دار وكالة عىل توىل فلما غري، ال أكياس
خريات عىل سابًقا السعادة دار أغا ملصطفى وقًفا والقطن األبزار وكالة وكانت
سعر ذلك وعند كيس، مايتي شخصعىل توالها الدولة هذه كانت فلما وخالفهما، الحرمني
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والخوص والسلطاني، األبريمي التمر األبزار داخل ومن األصيل، الثمن أضعاف األبزار
وعرشين خمسة الُرب من الكيلة يسع الذي املقطف سعر وبلغ والليف، والسلب واملقاطف

ذلك. من أقل الجملة ويف جيًدا كان إن نصفني أو بنصف يباع وكان نصًفا،
وأحدث الحمامية، بمشيخة التزم ببوالق الكمرك ديوان معلم كربليت أن ومنها
وجعل الدراهم، من قدًرا جمعة كل يف البالنات النسا وعىل حوادث، توابعها وعىل عليها

حمام. كل من إيراده يأخذ جمعة كل يف يوًما لنفسه
ومع باألسواق وجوده وعدم الصابون شحة من السنة هذه يف حصل ما ومنها
الصابون بوكالة اَره تُجَّ أن وذلك الفقري، وال الغني عنه يستغني ال يش وهو الرساحني،
فيه الكتخدا فيأمر الدولة، ألهل والرواتب املغارم من عليهم بما ني محتجِّ ثمنه يف زادوا

الربح. وعدم الخرسان فيدَّعون بثمن ويسعره بأمر
بستة رطله سعر أن إىل املجلوب قلة من يتشكون املرة بعد املرة فيه الحال وتكرر
حسابهم وعمل قوايمهم فطلب التشكي، يف وبالغوا ذلك يرتضوا فلم نصًفا، وتالتني
عىل مصممون وهم ذلك، عىل يزيد ال أن وحلف رطل، كل يف أنصاف خمسة وزادهم

الخرسان. دعوى
كل يف الخان إىل فيأتي الزيادة، وعدم البيع ملبارشة تركيٍّا شخًصا أتباعه من فأرسل
النهار، من ساعتني مقدار ويمكث ألربابه، الثمن بذلك يشرتي من عىل البيع يبارش يوم
العسكر تزدحم الساعتني هاتني ظروف ويف يوم، لتاني البيع ويرفع الحواصل يغلق
فيبيعون العسكر وتخرج يش، أخذ من البلد أهل من خالفهم يتمكن وال الرشا عىل
غريه عىل ويبيعه بقرش الرطل فيأخذ فاحشة، بزيادة الناس عىل اشرتوه الذي من

بقرشني.
أحدهما املواجه السبيلني يف زويلة باب عند ببيعه فأمر كتخدا إىل التشكي ورفع
املؤيدي، الجامع تجاه الخان عند املرادية نفيسة الست أنشأته الذي والسبيل للباب

عًرسا. إال الحال يزداد فلم ورشاه، تحصيله العامة عىل ليسهل
الشبابيك خروق من ويتناول بابه، عليه ويغلق السبيل داخل يجلس البايع أن وذلك
ويتعلقون الرشاء، عىل العسكر طوايف فازدحمت الصابون، ويناوله الثمن املشرتي من
يش، أخذ من يتمكنون ال أسفلهم والعامة السبيلني، شبابيك عىل وأرجلهم بأيديهم
ابن يسع فال الفريقني، من وصياح ضجة السبيلني عىل فيكون يزاحمهم؛ من ويمنعون
غري من منزله إىل رجع وإال أحب، بما العسكري من يشرتي أن إال املضطر الفقري البلد

أياًما. املنوال هذا عىل الحال واستمر يش،
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تجد وال السوق، بوسط الباعة أيدي بني الصابون وجود يكثر األحايني بعض ويف
األسواق غالب يف وذلك يشرتي، من ينتظر وهو عظيم كوم البائع وأمام مزاحمة عليه
فال يصبحون ثم الخارجة، والجهات والبندقانيني زويلة وباب واألرشفية الغورية مثل:

كاألول. السبيلني عىل االزدحام ويرجع يش، منه يوجد
واملبارشين املهندسني من جماعة وندب البلدة يف املناداة أطلق الباشا أن ومنها
بهدمه صاحبه أمروا خلًال ببعضه أو به وجدوا فإن واملساكن، الدور عىل للكشف
طرف عىل بناها ويعاد وإخالها، منها بالخروج فيؤمر ذلك عن يعجز كان فإن وتعمريه،

الدولة. حقوق من وتصري املريي،
ردمها تحت ومات الجهات ببعض دار سقوط الباشا بلغ أنه النكتة هذه وسبب
بأهايل فنزل ذكر، بما واألمر املهندس وأرسل باملناداة فأمر سكانها، من أشخاص تالت

األسعار. وغلوِّ اإليراد وقطع اإلفالس من فيه هم ما مع عظيم أمر الكرب من البلد
التحجري بحسب شيٍّا أدواته من يجد ال والبنا الهدم عىل مقدرة له كان من أن عىل
إن حتى الدولة، وأكابر الباشا عماير يف الجميع واستعمال األشغال أرباب عىل الواقع
أو فاعل أو صانع تحصيل عىل يقدر وال يبنيه، من يجد ال كانون لبنا احتاج إذا اإلنسان
يف الرسقة طريق عىل ذلك من شيٍّا ل حصَّ ومن بفرمان، إال الحمام رماد من يشء أخذ

الحمام. وبريس به نكلوا عليه وعثر غفلة
طول والرسقانيات باملزابل تنقل — حمار ألفي من أزيد وهي — الباشا وحمري
وأنقاض واألتربة والدبش الطوب أيًضا وتنقل الرماد، من بالحمامات يوجد ما النهار
بقطارات مزدحمة والعطف األسواق فرتى وغريها، بالقلعة العماير ملحل املنهدمة البيوت
يف إليه وصل بهدمها أمروه التي داره إنسان هدم وإذا والراجعة، الذاهبة الحمري
القدرة أهل من يكون أن إال يتساقط، الذي الطوب ألخذ الحمري من قطار الحال
فتبقى األتربة وأما األنقاض، أخذ عىل حيلة األوامر هذه كانت وربما منعهم، عىل
مردومة والنواحي الطرق غالب فرتى نقلها، عن للعجز املارة طرق يف حتى بحالها

باألتربة.
مساكن كانت التي الواسعة والدور الكبار البيوت من األنقاض ونقل الهدم وأما
حتى مستمر، فهو الحبانية وجهة الفيل بركة وخصوًصا ناحية، بكل املرصيني األمرا
وال موحشة وأصبحت الطرق بها واختلطت هايلة، وكيمان قايمة ودعايم خرايب بقيت
القايل: قول أتذكر رأيتها كلما فكنت غزالن، مراتع كانت أن بعد للبوم حتى بها مأوى

569



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

َخ��َط��ُر ل��ه م��ا ن��ع��ي��م ع��ي��ش خ��ف��ض ف��ي ع��ه��دت��ُه��ُم أق��واٍم م��ن��ازل ه��ذي
أث��ُر وال ع��ي��ٌن ف��ال ال��ق��ب��ور إل��ى ف��ارت��ح��ل��وا األي��ام نُ��َوُب ب��ه��م ص��اح��ْت

سليمان من كلٌّ عليها تسلط فإنه والرفاق، األحباب متنزه كانت التي بوالق وكذلك
والجزيرة إنبابة برب ألبنيتهم األبنية أنقاض وأخذ الهدم يف باشا وإسماعيل السلحدار أغا
وبنى ره وسوَّ إنبابة بني كبريًا بستانًا أنشأ أغا سليمان فإن وبوالق، إنبابة بني الوسطى
وأنقاضها أحجارها وينقل والدور، الوكايل من بوالق أبنية يهدم وأخذ وسواقي، قًرصا به

اآلخر. الرب إىل ونهاًرا ليًال املراكب يف
رسايته اتساع يف أيًضا ورشع بالجزيرة، وقًرصا بستانًا أنشأ كذلك باشا وإسماعيل
وكالة آخر إىل القديم َون الشُّ حد من والوكايل واملساكن الدور وأخذ ببوالق، سكنه ومحل
األنقاض وينقلون شافع، وال مانع غري من وغريها الدور فيهدمون طوًال، العظيمة األبزار
يهدم اآلخر فهو ببستان، بالروضة قرص بنا يف رشع خوجة ويل وكذلك البنا، محل إىل

إتمامه. قبل وهلك لبناه، أنقاضه وينقل القديمة، مرص من يهدمه ما
أنشوا فإنهم اآلن، الدولة أخصاء هم الذين األرمن ما أدراك وما األرمن نصارى وأما
ألبنيتهم وينقلون أيًضا يهدمون فإنهم لسكنهم، القديمة بمرص وبساتني وقصوًرا دوًرا
أهل من املسلمني عىل والهدم والحجر واملنع الحرج وإنما عليهم، حرج وال شاءوا ما

فقط. البلدة
يسمونها مرصباألقاليم من أخرجهم الذين للعسكر مساكن ببنا أمر الباشا أن ومنها
من لترضرهم بالنواحي املقيمني العساكر لسكن األرياف أقاليم من جهة بكل القشالت،
وترقيع تجديد إىل حني كل يف الخيام واحتياج والربد، الحر يف بالخيام الطويلة اإلقامة
املكان الرتكية اللغة يف وهي الشني وسكون القاف بكرس قشلة جمع وهي خدمة، وكثري

الشني. وسكون القاف بكرس قش يسمى لغتهم يف الشتاء ألن الشتوي؛
حرقه ثم اللبن الطوب بعمل لهم باألمر القرى بساير النواحي إىل مراسيم فكتب
القرية فيفرضعىل معينًا، وعدًدا فرًضا وقرية بلد كل عىل وفرضوا البنا، محل إىل وحمله
الناحية كاشف فيجمع وصغرها، القرية كرب بحسب وأكثر لبنة ألف خمسماية مثًال
ألًفا تالتني أو ألًفا عرشين اللبن من وعدًدا قدًرا شيخ كل عىل يفرض ثم القرى، مشايخ

يوًما. تالتني مدة وأجلهم ورفعها وحرقها برضبها ويلزم أقل، أو أكثر أو
ثم الجريد، من ومقادير النخل أفالق من مقادير أيًضا قرية كل عىل وفرضوا
فعالة يف يستعملونهم والعماير األشغال ملحل الرجال من أشخاًصا أيًضا عليهم فرضوا
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يوم كل يف أعمالهم أجرة ولهم وخالفها، إسكندرية حتى النواحي يف العمارة أدوات نقل
األفالق ولثمن أيًضا، أجرة اللبن يعمل وملن غري، ال فضة أنصاف سبعة شخص لكل

قليل. لكنه معلوم قدر والجريد
يتقدموا بأن األرايض عن املاء انكشاف عند النواحي لكشاف األمر توجه أنه ومنها
قطن، أو سمسم أو حمص أو كتان املايضفداني العام يف زارًعا كان من بأن الفالحني إىل
زراعة عدم عىل عزموا املزارعني ألن تقدم؛ ما ضعف أفدنة أربعة السنة هذه يف فليزرع
الزايد خراجها دفعوا التي وزراعاتهم متاعهم ثمرات أخذ من لهم حصل ملا األشيا هذه
امللتزمني فيه يماطلون كانوا الذي الخراج قلة مع بها، يبيعون كانوا التي القيمة بدون
التقاوي من األشيا هذه من يزرعه ما الزراع فيزرع والتشكي، التظلم مع السابقني
بالثمن مستعجًال كان إن غيطه األخرضيف الكتان من الفدان يبيع ثم مخزنه، يف املرتوكة
بأغىل خاصة البزر من يبيعه ما ويبيع ويدقه فيجمعه صالحه تمام إىل أبقاه وإال الكثري،
أدرانه من وينظف يصفى أن إىل والتخمري، والنرش التعطني من خدمته يتمم ثم ثمن،
والنيلة القطن وكذا والرطل، باألوقية حينئٍذ فيباع والنسج للغزل وينصلح وخشوناته،

والُعصفر.
معايشهم يف بها يتوسعون كانوا التي املكاسب من وُحرموا التحجري عليهم وقع فلما

األشيا. هذه نزرع عدنا ما قالوا: للنسا والحيل املوايش باقتنا
بزرع واإللزام األمر عليهم فنزل أولياهم، مكر ونسوا هواهم، عىل يُرتكوا أن وظنوا
سومح، من فمنهم املايض، العام بمقدار ورضوا واستشفعوا وترجوا فضجوا الضعف،

املقدرة. ذو وهو يساَمح لم من ومنهم
ملن ويباع املريي، طرف عىل املفروض بالثمن يؤخذ صالحه وكمال إتمامه وبعد
مع الباشا حرضة لطرف زيادته وربح املقدر، بالثمن خالفهم أو أربابه من يشرتي
ولو يشء باختالس عليه عثروا فمن االختالس، عن والفحص البليغ والحجر التضييق

خالفه. لريتدع شديًدا عقابًا عوقب قليًال
وعند أطواره، تنقالت يف وضبطه ووزنه صنف كل لتحرير واملوظفون والكتبة

الصناع. تسليم
القماش املقطع أن منها الناس، عىل األسعار وغلوِّ األشيا عزة وأثمر ذلك من ونتج
املعدة باألسواق وجدانه عزة مع قروش عرشة سعره بلغ نصًفا تالتني تمنه كان الذي
تمنه كان الذي البطانة والتوب به، الطوافني خال وخالفه مرجوش سوق مثل لبيعه،
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نصًفا، بعرشين يباع السابقة األزمان يف وأدركناه قروش، شبعة الثوب تمن بلغ قرشني
بدكان أدركنا فيما يباع وكان قرًشا، عرش أربعة املحالوي البفتة من التوب تمن وبلغ

نصًفا. بستني التاجر
صبغ بلغ حتى الفقرا، تياب صبغ غال النيلة عىل التحجري وبسبب ذلك، عىل وقس
مطاعة امرأة له توزون دام وما خلقه، بحال يلطف وهللا قرش، نصف الواحد الذراع

الجمر. يف فامليل
الزارعني إن بحيث النسق، هذا مثل عىل ومزارعه األرز عىل التحجري استمر ومنها
من قدره بما الباشا لطرف بأجمعه فيؤخذ منه، حبة أخذ من يمكَّنون ال فيه التعبانني
طرفه، عىل العمال بأجرة واملنارش واملدقات املداوير يف ويبيض ويرضب يخدم ثم الثمن،

املفروض. بالثمن يباع ثم
صورة بفكره ابتكر عجوة جلبي حسني يسمى البلد أبنا من شخًصا أن واتفق
طريقة، بأسهل تدور الصفيح من مثاًال لها وعمل األرز، بها يدقون التي وهي دايرة،
إىل املثال ذلك وقدم ثوران، هذه فيدير أثوار بأربعة تدور كانت إذا املعتادة اآللة إن بحيث
ويهندسها دايرة بها ويبني دمياط، إىل باملسري وأمره بدراهم عليه وأنعم فأعجبه الباشا
ففعل واملرصف، والحديد األخشاب من يحتاجه بما مرسوًما وأعطاه ومعرفته، برأيه

ذلك. بسبب أمره وراج برشيد أخرى فعل ثم قوله وصح
مرص أوالد يف إن قال: هذا شلبي حسني من النكتة هذه رأى ملا الباشا أن ومنها
أوالد من جملة فيه ويرتب الرساية، بحوش مكتب ببنا فأمر للمعارف، وقابلية نجابة
لهم يقرر املوصيل بالدرويش املعروف أفندي حسن معلمهم وجعل الباشا، ومماليك البلد
املجهوالت واستخراج واالرتفاعات والقياسات املقادير وعلم والهندسة، الحساب قواعد
وأحرض اإلفرنج، من وأشخاًصا بل أفندي، الدين روح له يقال شخصرومي مشاركة مع
واملساحة، واالرتفاعات األبعاد بها يأخذون اإلنكليز أشغال من متنوعة هندسية آالت لهم

السنة. يف وكساوي شهريات لهم ورتب
الصباح من يوم كل يف خانة، مهندس وسموه املكتب بهذا االجتماع عىل واستمروا
لتعليم الخال إىل األيام بعض يف ويخرجون بيوتهم، إىل ينزلون ثم الظهرية، بعد إىل

للباشا. املقصود الغرض وهو باألقصاب، وقياساتها األرايض مساحات
وبحري قبيل من الغالل لنقل والصغار الكبار السفن يف اإلنشا استمرار ومنها
من السفن فيشحنون الحبوب، أصناف ساير من اإلفرنج عىل لتباع إسكندرية لناحية
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هايلة كيمانًا فيصبونها القديمة، ومرص بوالق ساحل إىل وتأتي القبلية، البالد سواحل
منها، يش يبقى وال فتصبح لنقلها، البحرية املراكب فتصل الهوا، يف صاعدة عظيمة

رشيد. بساحل ذلك ومثل باألمس، كانت كما وتعود غريها ويأتي
إىل سواحلها من تذهب بل السواحل، هذه إىل تأتي ال فإنها البحرية، الحبوب وأما

إسكندرية. إىل ثم برشيد هي حيث
الرب طريق عىل عليها ينقلون والِجمال، الكثرية الحمري جمعوا البغاز بطل وملا
الواصلة السفن بها وتوسق الطريق، ومشقة العلف قلة من تموت فكانت القليلة، باألجرة
الفول وأما فضة، آالف ستة الُرب من أردب كل عن بالثمن اإلفرنج بالد إىل بالطلب
ويعوض مختلفة، فأسعارها واألدهان الحبوب من وغريها والذرة والحلبة والشعري
بعري عىل منها التالتة تحمل صغرية، صناديق يف معبأة الفرانسة من والنقود بالبضايع

القلعة. إىل قطارات بها يمرون بالحديد مصفحة وهي الخزينة إىل
والبحرية القبلية النواحي كشاف إىل يتقدم الحصاد وقت وُميض الغالل قلة وعند
عىل تقرر بما البلدان مشايخ فيلزمون والقرى، البلدان عىل الغالل من مقادير بفرض

الفالحني. من ويحصلوه ليجمعوه والذرة والفول القمح من بلد كل
ويأخذون وأغراضهم، بجورهم يعملون ما بالدهم بفالحي يعملون أيًضا وهم
له يعطى ريال، تمانية الُرب من أردب كل عن بالثمن وذلك للعيال، املدخرة األقوات
العام يف به سيطاَلب الذي املال أصل من له ليحسب التاني النصف له ويبقى نصفها،

القابل.
بلبيس برشقية الوادي برأس املعروف باملحل ينيش أن له سنح الباشا أن ومنها
فوجدها أراضيه عن وكشف هناك فذهب وزيتون، توت وأشجار ومزارع وعمارات سواقي
وتمهيدها، إلصالحها أناًسا فوكل وأودية، رمال أرايض وهي املزارع، من وخالية متسعة
ويزرعوا ومساكن أبنية ويبنوا ساقية، األلف عن تزيد السواقي من جملة بها يحفروا وأن
يف ورشعوا الصابون، لعمل الزيتون من كثرية وأشجاًرا القز دود لرتبية التوت أشجار
بالتبانة، الجبجي ببيت تُصنع للسواقي خشب توابيت إنشا ويف والبنا، والحفر العمل
بيربس الظاهر جامع ببنا أيًضا وأمر يش، بعد شيٍّا الوادي راس إىل الِجمال عىل وتُحمل
ببالد يُصنع الذي مثل وطبخه، الصابون لصناعة مصبنة يعمل وأن الحسينية، خارج
للزيت كبرية أحواًضا به وعمل الدين، فخر يوسف بن أحمد السيد بذلك وتوكل الشام،

والقيل.
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من ودسوت أواني وتسبك به يعمل الربع تحت بخطة محل أيًضا املتجددات ومن
والعظم. الكرب غاية يف النحاس

بالقرب الروضة بجزيرة لذلك املعدة والصناع باملكان وصناعته البارود شغل ومنها
ثم ومخفقة، مبنية أحواض يف السباخ كيمان من يستخرجوه أن بعد املقياس، من
اإلنكليز، بالد من يُجلب كالذي والحدة البياض غاية ملحه يكون حتى بالطبخ يكررونه

شهر. كل يف ترصف معاليم ولهم أفرنكي، شخص صناعة عىل كبريًا واملتقيد
وهندستها، وقياساتها وعملها املدافع لسبك الينكجرية باب عند بالقلعة أيًضا ومكان
وصناع وكتبة ريس وعليه الطبخانة، املكان ذلك وُسمي ومقاديرها، وارتفاعاتها والبنبات

شهريات. ولهم
بعد طريق أي من ذلك من والزيادة األموال تحصيل يف الباشا رغبة شدة ومنها
واملحلول والرشا والبيع القراع وإبطال اإلحباسية، والرزق واإلقطاعات البالد عىل استياله
أو حصته عن مات من فكل ذلك، ونحو األنبار وغالل والعلوفات ذلك، من املوتى عن
أوالد له ولو ديوانه، إىل وأُضيف وُضبط اسمه عىل كان ما بموته انحل مرتب أو رزقته
غري من وأوالده هو وأصبح عنه انحل قبله، أوالده وماتت أوالده باسم كتبه هو كان أو
أو جهة بالدفاتر وجدوا فإن إيراده، عن بالكشف أمر الباشا عىل حاله أعرض فإن يشء،
يستغله بيش له أمر خالفها حوزه يف يوجد لم وإن تكفيك، هذه له: قيل أخرى وظيفة

ذلك. نحو أو يوم كل يف قرش نصف أو قرش إما املكوس، أقالم من
الروم ببحر السفن وإنشا والرشكات، التجارات أنواع يف ورغبته التفاته مع هذا
وتونس وأزمري ومالطة واإلنكليز فرانسة ببالد حتى األساكل بساير وكال وأقام والقلزم،

والهند. واليمن والبنادقة والونديك والنابلطان
لهم وجعل البضايع، ويجلبون بها يسافرون أموال من عظيمة جمًال أناًسا وأعطى
املحروقي حسن للريس أعطى أنه ذلك فمن وخدمتهم، سفرهم نظري يف الربح يف الثلث
إىل بها ويأتي الهندية البضايع ويشرتي الهند إىل بها يسافر فرانسة ألف خمسماية
وبالد بريوت إىل يذهب ملن وكذلك فرانسة، ألف ستماية أيًضا نرصاني ولشخص مرص،

ذلك. وغري والحرير القز ملشرتي الشام
من مالبسهم يف الناس يتخذها التي القطاني لنسج ومصانع أماكن بمرص وعمل

بأجمعه. ذلك واحتكر والصندل، الجنفس وكذلك والحرير، القطن
املناسج يف وينسجون يشتغلون وأقامهم ومعلميهم، لذلك الصناع دواليب وأبطل
من فيأخذ عليها، كانوا التي وطرايقهم أيًضا مكاسبهم وأبطل باألجرة، أحدثها التي
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عىل يبيعونه وهم التجار، عىل يرميه زاد وما والكساوي اليلكات يف يحتاجه ما ذلك
يباع كان أن بعد نصًفا وعرشين خمسة الحرير من الدرهم ثمن وبلغ ثمن، بأغىل الناس

بنصفني.
املراكب وهي املعاشات، من يؤخذ عما عبارة وهي املنجرة، ديوان أبطل أنه ومنها
وعليها البحرية، والبالد وسمنود الكوم شيبني مثل: األرياف ملوارد وتروح تغدو التي
معظم أن ذلك وسبب الجزار؛ عيل يسمى شخص وهو بذلك للملتزم وفرايض رضايب
جدٍّا. القليل إال لغريه يبَق ولم الباشا إنشا من وتنحدر النيل ببحر تصعد التي املراكب
فيها يخدمون واملالحون والريسا الداوم، عىل مستمر بالرتسخانة واإلنشا والعمُل
ولذلك الرتسخانة، طرف عىل احتياجاتها وجميع وأحبالها خللها وعمارة باألجرة،
بوالق بساحل الرتسخانة وهذه والوارد، الصادر ويقيدون يكتبون وأُمنا وكتاب مبارشون
من املجلوب إليها ويأتي واملراكب، للعماير يصلح وما واملتنوعة، الكثرية األخشاب بها
يسري بيشء للخشابة سمحوا األخشاب أنواع من يش ورد فإذا والشامية، الرومية البالد
واألحطاب الواردة األخشاب وجميع الرتسخانة، إىل الباقي ورفع الزايد، بالثمن منها

القليل. وهو متاجره داخل من كان ما إال لتجارها وليس الباشا، متاجر يف جميعها
يستقم فلم باملاء، تدور الحديد بآالت سواقي اإلنكليز بالد من وصل أنه النوادر ومن

النيل. بحر عىل دوران لها
طريق إىل السالك يمنة عىل الليمون قنطرة ناحية من ا ممتدٍّ جًرسا أنشأ أنه ومنها
النسق هذا وعىل التوت، أشجار بحافتيه وزرعوا مستقيم، خط عىل شربا إىل متصًال بوالق،

واألقاليم. األرياف بطرق جسور
مع سعره وغال السنة، غاية إىل رجب شهر أول من وجوده قل اللحم أن ومنها
وأجزا العظام من فيه ما مع وأقل، وأزيد نصًفا بعرشين الرطل بيع حتى وهزاله رداه
الجزارون فيستعوض القليل، بالثمن وأخذها الدولة رواتب ذلك وسبب والشغت، السقط
بالثمن ويبيعها ويذبحها األغنام يشرتي العسكر من البعض وكان الناس، من خسارتهم

مراجعته. عىل البلد ابن يقدر وال الوزن وينقص الغايل،
املنوفية، كشوفية الباشا قلده باشا إبراهيم كتخدا كان الذي أغا إبراهيم أن ومنها
شيَّخه من عىل منهم الشخص فيسأل القرية أو البلدة مشايخ يطلب أنه أفاعيله فمن
يف قدمته الذي وما فيقول: كذا، سنة فيقول: وقت؟ أي يف له: فيقول البلدة، أستاذ فيقول:
وكذا كذا أعطيته ويقول: األمر، بادي من يخرب أو اإلنكار عىل يحبسه أو ويهدده شياختك؟
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بذلك وسطر امللتزم، عىل وضبطه وتحريره بتقييده الكاتب فيأمر أغناًما، أو دراهم إما
أن فيتفق بالديوان، لهم املحرر فايظهم من امللتزمني عىل ليخصم الديوان إىل وأرسله دفرتًا
القابلة. السنة من عليه يخصم أو بالباقي فيطالب له، املطلوب القدر عىل يزيد عليه املحرر
قصبة ولو منه يش رشا من أحد يتمكن فال الفاريس، القصب عىل التحجري ومنها
أو الحرير لدوران أو شباك أو عمارة يف منه احتاج فمن بك، كتخدا من بمرسوم إال واحدة
واحتجاجات ومعالجات وسايط إىل واحتاج احتياجه، بقدر فرمانًا أخذ الدخان، أقصاب

بمطلوبه. يظفر حتى
املمتد األعظم السد إعادة يف همته أعمل الباشا أن األفعال محاسن من وهي ومنها
البحر ماء منه وزحف سنني، مدة من وتخرب أمره اتسع كان وقد إسكندرية، إىل املوصل
واملسالك، الطرق بسببه وتعطلت ومزارع، قرى منه وخربت كثرية أرايض وأتلف املالح،
األرايض، عىل املالحة املياه وزحف التهور يف يتزايد يزل ولم أمره، يف الدول وعجزت
عليه يجرسون فكانوا الثغر، صهاريج منها يمتيل التي األرشفية خليج إىل وصلت حتى

والطني. باألتربة
ولم وتحصينها، وأبراجها أركانها وتشييد إسكندرية بتعمري الباشا اعتنى فلما
والرجال والَقَومة املبارشين إليه وأرسل الجرس، بأمر أيًضا اعتنى العمارات بها تزل
العظيمة واألخشاب واملون واألحجار، الحديد وآالت واملسامري والبنايني والنجارين والَفَعلة
األزمان، هذه ملوك من لغريه تكن لم مندوحة له وكان مه، تمَّ حتى والرباطيم والسهوم
واملطاولة والتدبري والشهامة والرياسة العزم من فيه ما عىل العدالة من ليش هللا وفقه فلو

أوانه. وفريد زمانه أعجوبة لكان
إىل الفرانسة الريال رصف وصل حتى التزايد يف حالها يزل فلم املعاملة أمر وأما
العام من القروش رضب بطل وملا املتعارف، الريال أمثال أربعة وهو قروش، تسعة
واألنصاُف بالفرط، وترصف وأثمانها، وأرباعها قروش، أنصاف بدلها رضبوا املايض
إبدالها يف َدَفَع منها إنسان أراد فإذا ا، جدٍّ قلَّ ما إال الناس بأيدي لها وجود ال العددية
أو فرانسة أو ذهبًا كان إن املبدل عىل زيادة فضة نصف أربعماية عنها قروش عرشة
واملحبوب قرًشا، عرش ثمانية واملجر نصف، ثمانماية إىل البندقي رصف ووصل قروًشا،

وتمانني. أربعماية إىل واإلسالمبويل أربعماية، إىل املرصي
والقناطري املقادير منها يرضب أنه مع األنصاف، النعدام مسميات ال أسما ذلك كل
البضايع؛ عن بدًال متاجرة يرسلونها ثم بالفرط، والروميون الشاميون التجار يأخذها
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نصًفا ستون الربح من فيه فيكون فقط، نصف تلتماية رصفه البالد تلك يف الريال ألن
ريال. كل يف

الفضة من كيس ألف شهر كل يف بالشام لوكاله يرسل جعل ذلك الباشا علم وملا
فضة ويرضبها نحاًسا أمثالها تالتة عليها فيضيف فرانسة، بدلها ويأتيه العددية،

فقط. الباب هذا من وهكذا عظيًما، ماًال حاء بدون ربًحا فيها فريبح عددية،
الجزاير ألهل أن وهو الجزاير، أهل مع اإلنكليز واقعة اآلفاقية السنة حوادث ومن
غنايم منها ويغتنمون اإلفرنج مراكب ويغزون البحر، يف وغزوات واستعدادات صولة
ومدينتهم كثري، يش وغريهم اإلنكليز أسارى من أيديهم وتحت أرسى، منهم ويأخذون
ذو واملتانة، الضخامة غاية يف الدايرة كنصف البحر يف خارج سور بها يدور حصينة
إليهم فوصل داخله، من ومراكبهم واملحاربني واملرابطني والقنابر باملدافع مشحونة أبراج
بمال، أساراهم ليفتدوا العثماني السلطان من مرسوم ومعهم اإلنكليز مراكب بعض
فرانًسا، وخمسني ماية أسري رأس كل عن ودفعوا أسري، األلف عن يزيد ما فأعطوهم

أتوا. حيث من ورجعوا
والصلح السلم أعالم رافعني املينا، خارج إىل سفاين بعض منهم وصل مدة وبعد
باقي بطلب مرسوم وبيدهم فلوكة يف أنفار منهم ونزل ممانع، غري من املينا داخل فعربوا
مراكب عدة وصلت ذلك أثنا ويف املخاطبات، يف وترددوا ذلك من حاكمهم فامتنع األرسى،
الريح مساعدة مع وعربوا للحرب، املعدة الصغار املراكب وهي وشلنبات، مراكبهم من
مع الجزاير أهل مراكب فأحرقوا املستحدثة، بطرايقهم والرضاب الحرب وأثاروا املينا إىل
ومدافع الخصم، استعداد ورسعة استعدادهم تأخر مع املدينة، أهل من أيًضا املضاربة

يخطون. ال وهم املتسفلة الصغرية الشلنبات تصيب ال الداخلة األبراج
املحاربة تركوا األتراك عساكره بأن للحاكم قيل إذ والحرب الغارة شدة يف هم ثم
العدو قتال بني ما أمره يف واحتار يده، يف فسقط الدور، وإحراق البلدة بنهب واشتغلوا
فلم شأنهم وهذا والفساد، واإلحراق النهب عن وكفهم ومنعهم عسكره قتال أو الواصل

اإلنكليز. من األمان وطلب األعالم خفض إال يسعه
التي رشايطهم عىل الصلح يف وترددوا الرضب، عن وكفوا الحرب بطلوا ذلك فعند
مهلة غري من حاًال السابق الفدا يف سلموه الذي املال واسرتداد األرسى بواقي تسليم منها
املتاركة عىل واتفقوا القرآن، وقرا وأسلم صغريًا كان من وفيهم األرسى وتسلموا ذلك، فكان
وحده. هلل واألمر واألرسى بالظفر بالدهم إىل ورجعوا أشهر، ستة مقداره زمنًا واملهلة
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والجامع واألبراج السور من وتخرب تهدم ما تعمري يف اجتهدوا الجزايرلية إن ثم
عىل يكون ما وأرض األعدا، من أعدى هم الذين عساكرهم أخربه ما وكذلك الحرب، يف

وأهله. اإلسالم
إليهم وبعث سليمان، موالي املغرب سلطان وأمدهم اآلفاق يف بذلك األخبار وصارت
عمارات، ولوازم وأدوات معمرين إليهم فأرسل مراكبهم، من تلف الذي عن عوًضا مراكب

أيًضا. العثماني السلطان ومن وغريها، تونس حاكم وكذلك
وكانت منها، أشنع وال الهايلة الحادثة هذه مثل الجزاير ألهل نعلم فيما يتفق ولم
غاية يف عليهم عيًدا وكان الفطر، عيد يوم وهو السنة من شوال شهر غرة الواقعة هذه

العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال الشناعة،
العالمة والنحرير الفهامة الشيخ فمات ذكر، له ممن السنة هذه يف مات من وأما
الشيخ أخت ابن وهو الشافعي، البجريمي البسيوني إبراهيم األصويل، النحوي الفقيه
املتقدمني، األشياخ ُجلَّ حرض والزاهد، الورع املقتصد الصالح الشيخ البحريمي موىس
كان الناس، غالب بل الطلبة، به وانتفع وأفاد ودرس األوىل، الطبقة عداد يف وهو
للفروع مستحًرضا العبادة، عىل مالزًما واالنكسار التواضع مع متقشًفا للتكلف طارًحا
تمل ال الحافظة، جيد واألدبية، النحوية والشواهد الشعرية واملناسبات واملعقولية الفقهية
َ وتُُويفِّ تمرض حتى وعفته وانجماعه وإفادته حالته عىل يزل ولم ومؤانسته، مجالسته
يف باألزهر عليه وُصيلِّ وسبعني، الخمسة نحو عن السنة من املحرم منتصف السبت يوم

وإيانا. تعاىل هللا رحمه — حافل مشهد
إىل نسبة الشافعي، الحصاوي عىل النحوي الفقيه األصويل العالمة الشيخ ومات
واملتون، القرآن وحفظ صغريًا األزهر الجامع إىل حرض ة، الِحصَّ تسمى بالقليوبية بلدة
عبد والشيخ بالصعيدي، الشهري املنسفييس العدوي عيل كالشيخ األشياخ دروس وحرض
وحرض تخرج، وبه الجمل سليمان الشيخ والزم باملقري، الشهري النحريري الرحمن
رشحه مع الجوامع جمع يحفظ وكان الحديث، مصطلح الرشقاوي هللا عبد الشيخ عىل

الطلبة. ويفيد الدروس ويقرا السعد، ومخترص األصول يف املحيل للجالل
يف للخمول معانًقا عاش مقاًما، لنفسه يرى وال متواضًعا، مهذبًا حسنًا إنسانًا وكان
وبآخره زوجته، مناكدة عىل صابًرا لغريه، التطلع وعدم العفة مع العيش، من وقلة جهد
حواسه، سالمة مع يسريًا عنه انجىل ثم أشهًرا، بسببه انقطع الفالج بدا شقه يف أصيب

واإلفادة. اإلقرا إىل وعاد
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للمخلوقني، وشكواه تضجره وعدم صدره وانرشاح ورضاه حاله حسن عىل يزل ولم
وإيانا. هللا رحمه — وألف ومايتني وتالتني إحدى سنة التانية جمادى شهر يف َ تُُويفِّ أن إىل
من إسماعيل بن محمد بن أحمد السيد الفهامة والنحرير العالمة الشيخ ومات
مرص أرض إىل حرض رومي والده الحنفي، الطهطاوي الدوقاطي محمد السيد ذرية
رشيفة بامرأة فتزوج األدنى، بالصعيد أسيوط من بالقرب بلدة بطهطا، القضاء متقلًدا
وترك مات، أن إىل بها مستوطنًا يزل ولم إسماعيل، السيد وأخوه املرتجم، منها له فُولد

لهما. وأختًا املذكورين ولديه
نبات بدا قد وكان وألف، وماية وتمانني إحدى سنة يف مرص إىل املرتجم حرض
يف الحضور والزم األزهر فدخل النحو من شيٍّا وقرا ببلده، القرآن حفظ بعدما لحيته
والشيخ الطائي، مصطفى والشيخ والحريري، واملقديس الحماقي أحمد الشيخ عىل الفقه
م وتمَّ البيوع، كتاب إىل املختار الدر كتاب أول من عليه حرض العرييش الرحمن عبد
لبعض السلطنة لدار الرحمن عبد الشيخ لتوجه الجماعة مع الوالد املرحوم عىل حضوره
تكملة الجماعة فالتمس وألف، وماية وتمانني تالت سنة يف بك عيل أمر عن املقتضيات

معهم. واملرتجم املنزل يف عنه للتلقي يأتون فكانوا لذلك، فأجابهم الوالد عىل الكتاب
الجماعة انرصاف بعد اإليضاح نور متن الوالد عن املرتجم مع قرأت ذلك أثنا ويف
جد وهو املولف، ابن عن تلقاه الوالد فإن السند لعلوِّ وذلك املرتجم ويتخلف الدرس، عن

االتفاق. عجيب من فهو بَحَسن، يسميان واملولف الوالد وجد املولف عن الوالد
يف إما األوقات غالب يف معه فكنُت الصحبة؛ يف الفقري طبع يالئم املرتجم وكان
ويسألني ذلك يرى الوالد وكان سنه، من سني وقرب طبعه للطافة املنزل يف أو الجامع
معي يعيد فكان الصعيدي؟ رفيقك أين ويقول: األحيان، بعض يف تخلف إذا عنه

فهمه. عيلَّ يصعب ما ويفهمني
والفقري وتفرغه، باله وخلو ذهنه جودة مع والطلب االشتغال يف يدأب يزل ولم
الجداوي حسن الشيخ من كلٍّ عن وإجازة سماًعا الحديث املرتجم وتلقى ذلك، بخالف
العدوي عيل الشيخ عن تالتتهم الفيومي، العليم عبد والشيخ األمري محمد والشيخ

املشهور. بسنده عقيلة محمد الشيخ عن املنسفييس
باملدرسة لإلقرا وجلس الصليبة، بناحية مسكنه وكان والتدريس، لإلفادة ترشح وملا
بشأنه واعتنوا وأكابرهم الناحية تلك سكان به واحتف والرصغتمشية، الشيخونية
بأكابرها، عامرة الناحية تلك وكانت وأكرموه، وواسوه وهادوه به تليق دار يف وأسكونه
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النواحي تلك وخلو األتراك، جنس من وأصله مذهبهم عىل لكونه عندهم املرتجم وانفرد
رشف مع اإلفادة من املحمودة للحالة املرتجم ومالزمة األحناف، وخصوًصا العلم أهل من
فيما ووثقوا له محبتهم فازدادت عفًوا، يأتيه ما إال باملروة يخل عما والتباعد النفس

يقضيه.
تعمريها، يف ورشع أماكنهما واستخالص وإيرادهما الشيخونتني لوقف تصدى ثم
بها وأنشأ والتكية املسجد عمارة فجدد اإلصالح، يحب كان َمن كل ذلك عىل وساعده
بدرب املعروف بالدرب املسجد بجوار مليحة دار إىل بأهله انتقل ذلك أثنا ويف صهريًجا،
األزهر إىل الحضور عن ينقطع لم واملرتجم ذلك كل املسجد، عىل بانيها وقفها امليضاة،

بالجامع. أيًضا درسه ويقرا يوم، كل يف
محمد ر عمَّ وملا األزهر، من بالقرب العينية املدرسة إىل انتقل جماعته كثرت وملا
قرر واملكتب، شاه بعمر املعروفة القنطرة تجاه ملنزله املجاور الجامع الودنيل أفندي
ورتب الطلبة، من عرشة له وقرر العرص، بعد يوم كل يف بها الحديث درس يف املرتجم

الديوان. من يُقبض وافًرا معلوًما والطلبة للشيخ
امتناع عىل فتقلدها الحنفية، ملشيخة املرتجم تعني الحريري إبراهيم الشيخ مات وملا
عرضحاًال شانه يف وكتبوا منفيٍّا، مرص من مكرم عمر السيد أخرج أن إىل فاستمر منه،
وبالغوا عليه، فامتنع فيها الشهادة وطلبوا منه، تحصل لم أشيا فيه إليه نسبوا الدولة إىل

املنصوري. حسني الشيخ وقلدوها املشيخة من وعزلوه عليه الحط يف
سنة صفر شهر غرة يف وذلك الحنفية، مشيخة إىل املرتجم أعيد املذكور مات فلما
الباشا من ثم الجامع، شيخ الشنواني الشيخ من الخلع ولبس وتالتني، ومايتني ألف

اثنان. عليه يختلف ولم املظاهر، أرباب املشايخ وباقي
أبي الشيخ بجوار مات إذا فيها يُدفن مقربة بنا يف الفقري استأذن السنة هذه ويف
بجانب قربًا له فبنى ذلك، يف له فأذنت عليها، ناظًرا لكوني بالقرافة، الطحاوي جعفر

األستاذ. مقام
رجب شهر عرش خامس الغروب بعد الجمعة ليلة وفاته وكانت فيه ُدفن َ تُُويفِّ وملا

وألف. ومايتني وتالتني إحدى سنة
جمع مجلدات، أربع يف األبصار تنوير رشح املختار الدر عىل حاشية املآثر من وله

غريها. إليها وضم الكتاب عىل التي املواد فيها
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أفندي حسن الخالن، وبهجة الزمان أعجوبة العجيب، والنادرة األريب النجيب ومات
وكان اللوذعي، والسميدع األملعي الذكي نفسه، عن أخرب كما املوصيل بالدرويش املعروف

مْرصه. يف شهريًا مميًزا نفسه يف عجيبًا إنسانًا
املخلوقات، عجايب عىل واطَّلع والضواحي، املمالك يف وجال والنواحي، البالد طاف
ينتسب فمرة جيل، كل ويخالط قبيل، لكل ويعتزى واللغات، األلسن من الكثري وَعَرف

قيل: بما املعني فكأنه مكانس، بني إىل وأخرى فارس، إىل

ف��ع��ْدنَ��ان يٍّ��ا َم��َع��دِّ رأي��ت وإن يَ��َم��ن ذا الق��ي��ت إذا ي��م��ان ط��وًرا

واألدبيات الرياضيات من فن كل يف واملشاركة جنان، وقوة لسان فصاحة مع هذا
بقوة ذلك وإنما كذلك، األمر وليس به، منفرد الفن ذلك يف مجيد أنه سامعه يظن حتى
فقد وأيًضا األشياخ، من التلقي عن بذلك فيستغني القابلية من فيه وما والحفظ، الفهم
ينمقها ألفاظ يف ويربزه أهله، وأوضاع الفن اصطالحات فيحفظ الفنون أهل انقرض
إليها. والوصول عليها االطالع يقل وحكًما وأشيا مولفة كتب أسما ويذكر ويحسنها،

كثريًا ويحفظ منهم، واحد أنه ملة أهل كل يظن حتى ملة كل خالط باللغات وملعرفته
والفرايض الرشعية الواجبات وأهمل الفلسفية، والرباهني العقلية واملدركات به الشُّ من
املجالس بعض يف لسانه ويزلق املارقني، وشكوك امللحدين كالم قلد وربما القطعية،
اعتقاد عن وأخرجوه الدين يف عليه الناس طعن فلذلك ووساوس؛ ذلك من بغلطات
كانوا بما موته بعد حوا ورصَّ الطاعنون، عليه وكثر الظنون فيه وساءت املسلمني،

وسطوته. رشه التقا حياته يف يخفونه
الكتبة وريسا وزمان، دولة أهل كل ومع األعيان، يف عجيب تداخل له وكان
وال مجالسته تُمل ال الفايدة، واستجالب الزايدة باملعزة واملسلمني األقباط من واملبارشين

معارشته.
تعني واملساحة، والهندسة الحساب علم ملعرفة محل إنشا يف الباشا رغب ملا وبآخره
لتعليم بتحيالته تداخل أنه وذلك املكتب؛ بذلك متعلًما يكون ملن ومعلًما ريًسا املرتجم
يده تحت ونجب وشهرية خروًجا له ورتب ذلك، ونحو والحساب الكتابة الباشا مماليك

ونحوها. الحسابات معرفة يف املماليك بعض
مماليكه إىل ويضم للتعليم، مكانًا يفرد بأن له وحسن فذاكره ذلك الباشا وأَعجب
آالت من أشيا إليه وحرض املكتب، ذلك بإنشا فأمر الناس، أوالد من التعليم يريد من
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ما البلد أوالد من واستجلب وغريهم، اإلنكليز بالد من الفلكية والهيئة واملساحة الهندسة
شخص لكل ورتبوا التعليم، قابلية فيهم الذين الشبان من شخًصا الثمانني عىل ينيف
بني بها ليتجمل منهم الفقري كسوة تعجيل يف يسعى فكان السنة، آخر يف وكسوة شهرية
ونزولهم لطلوعهم مساعدة الحمري لهم ويشرتي املواساة، يستحق من ويوايس أقرانه،

الظهر. بعد إىل الصباح من يوم كل يف للتعليم فيجتمعون القلعة، إىل
لتعليم والهندسيات بالحسابيات معرفة له إسالمبول من حرض آخر إليه وأضيف
أفندي، الدين روح يسمى التعليم، يف للمرتجم مساعًدا العربية يعرف ال أعجميٍّا يكون من

أشهر. تسعة من نحًوا فاستمرا
ورضبه املتعلمني بعض عىل فحنق القلعة إىل وطلع افتصد أنه وذلك املرتجم؛ ومات
وُدفن َ وتُُويفِّ أياًما، واستمر مختلطة، ى حمَّ فُحمَّ كثري دم منه فسال الرفادة، فانحلت

السيارج. بني البلقيني الرساج بجامع
البعض: فيقول حياته، يف يخفونه كانوا بما حوا ورصَّ الشامتني قول زاد ذلك وعند
الكتاب عنده أن إليه ونسبوا الزندقة، ركن انهدم يقول: وآخر امللحدين، ريس مات
به، ويعتقد يقراه كان وأنه القرآن، دافع وسماه اليهود، لبعض الراوندي ابن ألفه الذي

الكتاب. ذلك بها يجدوا فلم وتصفحوها كتبه فطلب بك، كتخدا بذلك وأخربوا
عىل تدل شنيعة منامات له رأوا حتى الشناعات من وحاسده مبغضه كفى وما
يوم وفاته وكانت بابه، يف غريبًا فكان وبالجملة بخلقه. أعلم وهللا النار، أهل من أنه
الدين روح املكتب برياسة وانفرد السنة، من التانية جمادى عرشين سابع الخميس

املذكور. أفندي
وجدة مكة إمارة عن املنفصل وهو بسالنيك، غالب الرشيف املكرم األجل ومات
وعرشين سبع من نحًوا إمارته فكانت الحجاز، بالد من ذلك إىل انضاف وما واملدينة
دهاة من وكان وألف، ومايتني تالت سنة يف رسور الرشيف موت بعد توىل فإنه سنة،
هذا بأفاعيله عليه هللا سلط حتى يزل ولم مجلدين، إىل تحتاج ومناقبه وأخباره العالم،
وخرج سالنيك، بلدة إىل وأرسله عليه وقبض منه تمكَّن حتى يخادعه يزل فلم الباشا،
هو مات ثم وجواريه، أوالده وماتت أمواله ونهبت الغربة، بالد إىل وسيادته سلطنته من

السنة. هذه يف
من وكان أيًضا، ونسيبه الباشا قريب وهو باشا دايل بك مصطفى األمري ومات
وملا بإسكندرية، ومات والشجاعة، باإلقدام موصوًفا الذكر شهري دولته أركان أعاظم
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الرشقية كشوفية ه والَّ الباشا وكان عليه، وتأسف شديًدا ا غمٍّ اغتمَّ الباشا إىل خربه وصل
وقتل وأذلهم العربان وأخاف البالد ومهد السنتني، نحو بها فأقام كاشف، عيل به وقرن

جمة. أمواًال ملخدومه وجمع الكثري، منهم
ثم الرشاب، من الزق عليه ويرشب وحده، املخيص التيس يأكل بطينًا جسيًما وكان
إال الخوار، ذي العظيم العجل مثل نايًما ويستلقي اللبن، من اثنتني أو بشالية يتبعه
الكثري، عن ويتجاوز ويواسيهم الناس أوالد ويحب إليه، التجا َمن حاجة يقيض كان أنه

ألربابها. الحقوق من يلزمه ما ويعطي
مرص، إىل رمته بإحضار أمرتا والدته وكذلك الباشا زوج هي التي أخته تحققت وملا
يف ووضعه إسكندرية إىل فسافر السلحدار، أغا سليمان لذلك وتعني بمدافنهم، ويُدفن

موته. من يوًما عرش اثني بعد به ووصل عربية، عىل مزفت صندوق
وذهبوا التانية، جمادى عرشي سادس الجمعة ليلة من ساعة تاني يف وصوله وكان
القرب إىل إنزاله أرادوا املدفن إىل وصلوا فلما املجراة، خلف من املشاعل يف املدفن إىل به
كان من كل فهرب تهرى، وقد ريحته فبعقت الصندوق فكرسوا يمكنهم فلم بالصندوق،
وجزعت الفحارين، عىل وغيش الحفرة إىل وأنزلوه فيه ولفوه حصري عىل فكبوه حاًرضا،

ويعترب. يفتكر من وليس األتربة عليه فحثوا الصندوق، أخشاب ريحة من النفوس
أحمد السيد عوضه الباشا فوىل مطعونًا، السويس بندر حاكم أغا حسن أيًضا ومات

الرتجمان. املال
رشيد. حاكم أغا سليمان أيًضا ومات

املرصيني، األلوف أمرا أعيان عني املحمدي بك بإبراهيم الشهري الكبري األمري ومات
تقلد الدهب، أبي بك محمد مماليك من وهو وضواحيها، مرص عن متغربًا بدنقلة ومات
مشيخة وتقلد الكبري، بك عيل أيام يف وألف وماية وتمانني اتنني سنة يف واإلمارة اإلمرة
مشاركة مع وألف، وماية وثمانني تسع سنة يف أستاذه موت بعد مرص ورياسة البلد
وال يخالفهم ال وإمارته برياسته راضون والجميع أُمراهم، وباقي بك مراد خشداشه
وألفة أمرهم جمعية عىل ويحرص الكبري، قبل منهم الصغري جانب ويراعي يخالفونه،
أمريًا وطلع مرار، العرشة نحو الوزرا عىل مرص قايمقامية وتوىل أيامه، فطالت قلوبهم،
حياة يف وكالهما وتمانني، سبع سنة يف الدفرتدارية وتوىل وتمانني، ست سنة الحج عىل

أستاذه.
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وكشاًفا، صناجق منهم وقلد ر وأمَّ وأعتقهم، ورباهم الكثرية املماليك واشرتى
خالفهم وأقام حياته يف منهم الكثري ومات اإلقطاعات، وأعطاهم الواسعة الدور وأسكنهم

له. يولد زال وما وأوالدهم، بل أوالده، أوالد ورأى مماليكه، من
شدايد أمره أواخر يف وقاىس فيها م وتنعَّ سنة، وأربعني تمان نحو اإلمارة يف وأقام
حروب، عدة وبارش والفروسية بالشجاعة موصوًفا وكان واألوطان، األهل عن واغرتابًا
نادًرا إال للهزل متجنبًا للحق، لالنقياد قريبًا وحلم، تؤدة ذا صبوًرا الجأش ساكن وكان
التغافل كثري أفاعيلهم، يف لخشداشينه مرخًصا الدما سفك يحب وال والحشمة، الكمال مع
فيغيض وأتباعه، بك مراد وخصوًصا األمور، من كثري يف له معارضتهم مع مساويهم عن
وإن املشاغبة، وعدم األلفة دوام عىل حرًصا تأثًرا، وال خالًفا وال ا غمٍّ يظهر وال ويتجاوز

وأصلحه. تالفاه وحشة يوجب ما بينهم فيما حدث
التعدي يف تمادوا فإنهم الرشور؛ ملبادي سببًا والتغافل والرتخص اإلهمال هذا وكان
وامتدت عداهم، من واستصغروا األمور، عواقب عن الغفلة وغمرتهم الغرور وداخلهم
الحقارة مع الثمن بدون وغريهم الفرنساوية اإلفرنج وبضايع التجار أموال ألخذ أيديهم
مخالفة مع طاعته، يف أنهم يدَّعون الذي بسلطانهم واالكرتاث املباالة وعدم ولغريهم، لهم
يصل فال عليهم، والحجر الترصف من ومنعهم الوالة، واحتقار خزينته ومنع أوامره
سنة يف الجزايريل باشا حسن عليهم تحرك أن إىل صدقاتهم، بعض إال عليهم للموىل
املدينة من وخرجوا الرعية، وساعدته فيها حرض التي الصورة عىل وحرض وألف، مايتني

حرمتهم. وانتهكت الصعيد، إىل
حالتهم إىل وعادوا ودولتهم، إمارتهم إىل ومايتني ست سنة يف الفصل بعد رجعوا ثم
الحال يزل ولم عليهم، الفرنساوية ركوب ذلك فأوجب التعدي، يف منها وأزيد بل األوىل،
حرمتها وزالت املرصية، الديار أوضاع انقلبت حتى بعًضا بعضها يتلو واألهوال يتزايد
عشريته من بقي ومن هو والترشيد والتشتيت الخروج إىل باملرتجم الحال وأدى بالكلية،
بة الجالَّ يلبسها التي القمصان ومالبسهم منه، ويتقوتون الدُّخن يزرعون العبيد، بالد إىل
أخباره جملة وأما السنة، من األول ربيع شهر يف بموته األخبار وردت أن إىل بالدهم، يف

واللواحق. واملاجريات السوابق ضمن يف تقدمت فقد
الذكر شهري أيًضا وهو ببونابارته، املعروف الخازندار أغا أحمد األجل األمري ومات
عظيمة داًرا ر عمَّ وكان الحجاز، إىل وسفره أخباره من كثري تقدم وقد الدولة، أعاظم من
يف مريض ذاك إذ وهو ابنه، لزواج كبريًا مهًما عمل ثم الرويعي، جهة األزبكية بركة عىل
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عىل مضت قليلة أيام بعد مات ثم العروس، زفة يوم الناس يف أشيع حتى املوت، حياض
التانية. جمادى شهر تالت األربع يوم وذلك الفرح،

محظيته، وكانت الكبري، قبان بلوط بك عيل يَّة ُرسِّ وهي خاتون جليلة الست وماتت
بجانبها، والطاحون والساقية الحق، عبد بدرب األزبكية بركة عىل العظيمة الدار لها وبنى
والكلمة والسيادة العز مع طويًال وعمرت بها فتزوج بك مراد وتأمر بك عيل مات وملا

جواريها. من األمرا نسا وأكثر النافذة،
الفرنساوية أيام وكان سواها، وخربه ذكره اشتُهر من شويكار الست بعد يأِت ولم
كل يف ديوانهم من لها ورتبوا الكرامة، غاية منهم لها حصل بك مراد معهم واصطلح
من كانت فإنها وبالجملة ترد، ال مقبولة عندهم وشفاعتها فضة، نصف ألف ماية شهر
داخل والصهريج الجديد الخان املآثر من ولها وإحسان، بر الفقرا عىل ولها ات، الخريِّ

زويلة. باب
عبد بدرب املذكور بمنزلها األوىل جمادى شهر من لعرشين الخميس يوم يَْت تُُوفِّ
إىل الدار وأضيفت الشافعي، اإلمام بجوار الصغرى القرافة يف بحوشهم وُدِفنَْت الحق،

يموت! ال الذي الحي وسبحان أكابرها، بعض وسكنها الدولة،
باشا عيل محمد الوزير حرضة ابن بطوسون الشهري باشا أحمد الكريم املقر ومات
من رجوعه ذكر تقدم وقد إليها، أضيف وما والثغور والحجازية املرصية األقاليم مالك
رشيد ناحية إىل عوده ثم مرص، إىل ورجوعه إسكندرية إىل وتوجهه الحجازية، البالد
إىل العريض من ينتقل وهو املذكورة، الصورة عىل بالعسكر الحماد جهة خيامه وعريض

والعزب. منضور وأبي برنبال إىل ثم رشيد
بالعود املطربة اآلالت وأرباب املغنني مرص من صحبته أخذ املرة هذه يف رجع وملا
من يصحبهم ومن وقشوة والحبابي الورَّاق إبراهيم وهم والكمنجات، والناي والقانون
أياًما، فأقام املذكورون الجماعة ومعه رشيد إىل خواصه ببعض فذهب رفقاهم، باقي
برنبال، قرص إىل بهم فانتقل رقاصون، أيًضا وغلمان جواٍر الروم جهة من إليه وحرض
عرش نحو وتملل بالطاعون فتمرَّض املقدور، من نزل ما به نزل بها حلوله ليلة ففي

القعدة. شهر سابع األحد ليلة وذلك نحبه، وانقىض ساعات
وتغري جسمه انتفخ روحه خرجت وعندما رشيد، حاكم قوليل أفندي خليل وحرضة
السفينة يف به ووصلوا الخشب، من صندوق يف ووضعوه نوه وكفَّ لوه فغسَّ الزرقة، إىل لونه

عارشه. األربع ليلة منتصف
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كتخدا أخو أغا أحمد إليه فذهب إخباره، عىل يتجارسوا فلم بالجيزة والده وكان
شربا إىل ورد أنه عنه فأخربه الوقت، ذلك يف حضوره استنكر ليًال بوصوله علم فلما بك،
باملخادع يمر وصار القرص إىل وطلع شربا، إىل وانحدر القنجة، الحني يف فركب متوعًكا،
إىل السفينة يف وهو به ذهبوا وكانوا بموته، يرصح أن أحد يتجارس فلم هو؟ أين ويقول:
انزعاًجا فانزعج يبكي، فرآه الباشا عىل بك كتخدا وأقبل الرتسخانة، عند به ورسوا بوالق

الليل. آخر بوالق فأتى السفينة ونزل األرض، عىل يقع أن وكاد شديًدا
القايضواألشياخ وحرض بوالق، إىل بأجمعهم فركبوا األعيان إلخبار الرسل وانطلقت
والصديد والدم الناووس وأخرجوا السفينة، عىل ساتًرا تظلك نصبوا ثم املحروقي، والسيد
ووضعوا رأسه عند عوًدا ونصبوا ومنافسه، خروقه لسد القالفطة وطلبوا منه، يقطر
مشاة والجميع ترتيب، غري من بالجنازة وانجروا بالطلخان، املسمى الوزارة تاج عليه
واألحزاب الكتاتيب وأوالد كالفقها املعتادة الجنايز جوقات من فيها وليس وخلفه، أمامه
إىل التبانة عىل األحمر الدرب عىل الخرق وباب املدابغ طريق عىل بوالق ساحل من يش
لنفسه الباشا أعده الذي املدفن إىل به وذهبوا املومنني، بمصىل عليه فصلوا الرميلة،

وملوتاه.
من أربعة الجنازة ومع ويبكي، إليه ينظر نعشه خلف ووالده املسافة هذه كل
األرض عىل منها ينثرون عددية أنصاف ودراهم الذهب، وربعيات القروش تحمل الحمري
يفرق الفضة قراطيس منهما يتناول شخصان ويساره الكتخدا يمني وعن الكيمان، وعىل
عليهم، يده يف بقي ما نثر عليه تكاثروا فإذا والصبيان، الفقرا من له يتعرض من عىل
العددية األنصاف من وبُدر ُفرق ما جملة فكان األرض، من بالتقاطها عنه فيشتغلون
أيًضا القروش خالف وذلك فضة، ألف خمسماية عنها كيًسا وعرشين خمسة فقط

الدهب. والربعيات
وَمْن الرتبة خدمة منها أخذ الكبار، الجواميس من روس ستة الجنازة أمام وساقوا

عنهم. فضل ما إال الفقرا ينل ولم الشافعي، اإلمام رضيح وخدمة حولهم
األزهر. فقرا تناولها كيًسا وأربعني خمسة امُلتََوىفَّ صالة إلسقاط وأخرجوا

وأكثر الفقري، قسم أضعاف منهم للغني األغراض بحسب الفاكهاني بجامع وفرقت
القليل. إال ينالوا لم الفقها من الفقرا

إخراجه لتعرس الخشب بتابوته فيها وأنزلوه الرتبة هدموا املدفن إىل وصلوا وملا
املجامر يف البخورات تابوته حول يطلقون كانوا إنهم حتى وتهرِّيه، انتفاخه بسبب منه

يعترب. أو يتعظ من ثَمَّ وليس ذلك، عىل غالبة والريحة الدهب،
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ولبست شديًدا، جزًعا عليه فجزعت دفنه، بعد إال بموته والدته يخربوا لم مات وملا
َمْن وكذلك والزرقة بالسواد براقعهم وصبغوا وأتباعهم، نساهم جميع وكذلك السواد

بالوحل. وغريها ببوالق البيوت أبواب لطخوا حتى الناس، من ينافقهم
الباشا ونوبة مطلًقا، الطبول ودق األفراح عمل من عليهم باألمر الناس وامتنع
املقابلة عند تكاياهم يف املولوية دراويش يفعله ما حتى باشا وطاهر باشا وإسماعيل

يوًما. أربعني والطبل الناي من
مدة القرآن قراءة يتناوبون واملقرئني الفقها من وعدد القرب عند العزا عليه وأقاموا
من العطايا عليهم ترادفت ثم يحتاجونه ما وكل ومآكل ذبايح لهم ورتبوا يوًما، األربعني
عند قوم «مصايب القايل: قول حد عىل وغريهم، أقاربه من والواردين وإخواته والدته

فوايد.» قوم
دارت قد كما جسيًما أبيض وكان العرشين، يبلغ لم الشبيبة مقتبل وهو ومات
أبيه عىل ويعرتض اإلسالم، مللة منقاًدا العرب، ألوالد ميل له جواًدا شجاًعا بطًال لحيته،
وعطاياه إحسانه مع قتله، صغريًا ذنبًا اقرتف ومن وتهابه، العسكر تخافه أفعاله، يف
هللا ويأبى أبيه بعد تأمره يرجون وكانوا ميل إليه الناس ولغالب وألمراه، منهم للمنقاد

يريد. ما إال
من مرص إىل وحرض الشام، إمارة عن املنفصل باشا يوسف املعظم الوزير ومات
وعرشين سبع سنة أواخر يف وذلك مرص، حاكم إىل وملتجيًا هاربًا سنوات تالت نحو

وألف. ومايتني
امللية. األكراد إىل ويُنسب الدكرلية، األكراد من وأصله

سنة، عرشة خمس ذاك إذا وعمره أهله من هرب أنه يعرفه من بأخبار أمره وابتدا
يسمى رجل عند خدم ثم والروث، والرسجني الحشيش بيع وتعاطى حماة إىل فوصل
وتعلم بكتاش إسماعيل ُمال بعده خدم ثم قلبق، ألبسه أن إىل سنني مدة حسني ُمال

والرماحة. الفروسية
باسييل أغا عمر إىل هاربًا فخرج نفسه، عىل وخاف فيه وخرس القمار يف يوًما فلعب
جواد املرتجم مع وكان غزة إىل معه فتوجه باألزدن، املعروف باشا إبراهيم إرشاقات من
ففي باشا، دايل وجعله املذكور أغا عمر غزة متسلم أغا عيل فقلد الخيل، جياد من أشقر
لك، قدمته باشا دايل قلدتني إن له: فقال الجواَد املرتجم من املتسلم طلب األيام بعض
ذلك إعطاه من وامتنع عنه عوًضا املنصب املرتجم وقلد أغا، عمر وعزل ذلك إىل فأجابه

مدة. خدمته يف وأقام الجواد،
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وإحضاره املتسلم بالقبضعىل للمرتجم خطابًا الجزار باشا أحمد من مرسوم فوصل
وأوقع ذلك ففعل بريق، وماية كيًسا خمسني بمبلغ عليه ينعم ذلك فعل وإن طرفه، إىل
أثناء يف للمرتجم املتسلم فقال الجزار، بلدة عكا إىل وتوجه املتسلم، أغا عيل عىل القبض
أنا بمال وعدك كان وإن إليه، توصلني فال دما سفاك رجل الجزار أن تعلم الطريق:
ذلك إىل يجبه فلم دمي، يف تشاركه وال هللا شاء حيث أذهب وأطلقني أضعافه أعطيك

البحر. يف ورماه قتله ثم فحبسه الجزار إىل وأوصله
فإنه يريد، حيث إىل بالذهاب يأمره إليه أرسل ثم أياًما الجزار بباب املرتجم وأقام
متويل وهو أغا إسماعيل أغاته عند وأقام حماة إىل فذهب ملخدومه، لخيانته فيه خري ال
التالت نحو زمنًا كالرجي خدمته يف فأقام العظم، بابن املعروف باشا هللا عبد طرف من

سنوات.
الدورة إىل باشا هللا عبد فتوجه عداوة، الجزار باشا وأحمد باشا هللا عبد بني وكان
جنني، إىل وصل فلما أخرى، طريًقا فسلك الطريق، عليه ليقطع عساكره الجزار فأرسل
العسكران تقارب فلما عليه، عساكره الجزار وجه الجزار، بالد من قريبة مدينة وهي
الرحيل، إال باشا هللا عبد وسع فما األموال، دفع من امتنعوا النواحي أهل وتسامعت
من مدافع وأخذ صوفني، تسمى بلدة وحارص يومني مسافة نابلس ناحية إىل وتوجه
الجبل طرف إىل عنهم ورحل فأمنهم، األمان طلبوا ثم أيام، ستة لها محًرصا وأقام يافا،
من قلة يف هو وأقام البالد، من املريي أموال لقبض عساكره وفرق ساعة، نصف مسرية
الجزار، عساكر بوصول يخربه األيام من يوم يف العرص وقت خيَّال إليه فوصل العسكر
أمره يف فارتبك مقاتل، آالف خمسة وهم ساعة نصف إال وبينهم بينه يكن لك وأنه
نحو بدايرته وهو خيَّال، التلتماية نحو حضورهم من إليه فحرض النواحي، إىل وأرسل
فتقدم بالهالك، وأيقنوا العدو عساكر كثرة هاله تقاربا فلما بالركوب، فأمر التمانني
فررنا إن فإننا ذلك غري يكن لم لهم: وقال بالثبات عليهم وأشار العسكر إىل املرتجم
أوسط وولجوا العسكر، وتبعهم إسماعيل ُمال أغاته مع املرتجم وتقدم آخرنا، عن هلكنا
أقفيتهم، وركبوا الهزيمة العدو يف فحصلت واحدة، جملة الحملة وصدقوا العدو خيل

والقاليع. القتىل بروس فرجعوا بينهم، الليل حان حتى املرتجم وتبعهم
فخلع قليعة، وألف راس األلف نحو وهي الوزير، عىل عرضوها النهار أصبح فلما

حماة. مدينة إىل أغاته مع املرتجم وذهب دمشق إىل وارتحلوا وشكرهم، عليهم
دمشق إىل باملعدن املعروف باشا يوسف األعظم الوزير حرض أن إىل هناك واستمر
بأرايض يدور وجعل خيَّاًال، السبعني نحو يف مخدومه املرتجم ففارق الفرنساوية، بسبب

588



(١٨١٥م) وألف ومايتني وتالتني إحدى سنة واستهلت

حضور عند الجزار وكان إليه، لينضم الجزار فرياسل قبيس، له ويقال بطاًال حماة
املرتجم بلغ فلما العظم، باشا هللا عبد إىل واليتها ووجه دمشق، عن حكمه انفصل الوزير
عىل كبريًا باشا دايل وقلده باشا هللا عبد فأكرمه باملعرة، باشا هللا عبد لقاء إىل توجه ذلك

أغا. إسماعيل ُمال أغاته عىل حتى الخيالة، جميع
الخرب إليه فوصل طرابلس، مدينة باشا هللا عبد حارص أن إىل مدة بدمشق وأقام
دمشق إىل وذهب باشا هللا عبد فركب وبالدها، دمشق عىل استولوا الجزار عساكر بأن
عساكر فكاتب الجزار، إىل ذلك خرب فوصل خارجها، عرضيه ونصب بالسيف ودخلها
وتسليمه عليه والقبض خيانته عىل فاتفقوا غربا، معظمهم ألن يستميلهم؛ باشا هللا عبد
وهو املرتجم، وطاق إىل وخاصته مماليكه بعض يف فركب وتثبته ذلك وعلم الجزار، إىل
من وأخرجه معه بمن فركب بنفسه، النجاة يريد وأنه الخرب وأعلمه باشا دايل ذاك إذ

بغداد. إىل الهجن عىل ذهب ثم بغداد، شول إىل وأوصله عنهم، قهًرا العسكر بني
يستدعيه الجزار مرسوم عليه ورد إليها وصوله فقبل حماة، إىل املرتجم ورجع

باملالقاة. الحجاز إىل فسافر الجردة باش وقلده ألف، مقدم فجعله إليه فذهب
باشا أحمد مخدومه عن عوًضا باشا سليمان ذاك إذ الشامي الحاج أمري وكان
املرتجم يوسف فرجع الجزار، موت خرب وصلهم الطريق نصف يف حصلوا فلما الجزار،
باشا إبراهيم إىل الشام والية منصب وتوجه عكا، عىل باشا إسماعيل واستوىل الشام، إىل
إسماعيل رأس بقطع األمر واليته فرمان ويف البغال»، «أغات أي أغايس بقطر املعروف

الجزار. مال وضبط باشا
وحرصوها عكا إىل وركب عنده، وخدم باشا إبراهيم إىل وأتباعه بخيله املرتجم فذهب
وعساكر سجاًال، بينهم الحرب وكانت عكا، من ساعة مسرية الكرداني أرض يف وحطوا
عىل فيها يظهر وقعة وكل الوقايع يبارش واملرتجم آالف، العرشة نحو باشا إسماعيل

الخصم.
طريق من إليهم نافذ باشا إسماعيل وعسكر إال يشعروا لم األيام من يوم ففي
أن إىل وهزمهم وقاتلهم معهم، وتالقى مدافع تالتة صحبته وأخذ املرتجم فركب أخرى،
ضيافة لهم وعمل وأكرمهم، وطاقه إىل باألمان أخرجهم ثم دعوق، تسمى بقرية حرصهم

الوزير. أمر بغري عكا إىل أرسلهم ثم أيام، تالتة
مكانهم، باشا سليمان وتركوا املرتجم، وصحبته الدورة إىل باشا إبراهيم توجه ثم
وسلموه عليه وقبضوا عساكره فاتفقت أبوابها، وأغلقت عكا من باشا إسماعيل وخرج
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وذهب باشا، سليمان إىل عكا بتسليم باشا إبراهيم أمر برز ذلك فعند باشا، إبراهيم إىل
معه عاد ثم الدورة إىل معه وذهب مخدومه، إىل ورجع إليها فأدخله املرتجم باملرسوم

الشام. إىل
عىل بالعظم املعروف باشا هللا عبد ووالية الشام عن باشا إبراهيم بعزل األمر وورد
العسكر، جميع يف باشا دايل فقلده حلب، عىل من ملالقاته املرتجم فخرج بغداد، باشت يد
السنة. نحو فأقام أموالها ليقبض والقنيطرة وإربد حوران عىل واله الشام إىل وصل فلما
املرتجم فحاربهم الجديدة يف الوهابية مع وتالقوا الحج، مع الباشا صحبة توجه ثم
بالحج باشا هللا عبد فخرج التانية، السنة إىل ومكثوا ورجعوا واعتمروا وحجوا وهزمهم،
ورجع الوهابيون، منعه املنورة املدينة إىل وصل فلما بالشام، عنه نايبًا املرتجم وأبقى

الدولة. إىل خرب ووصل حج غري من
وضواحيها، الشام عىل املرتجم ووالية الشام والية عن باشا هللا عبد بعزل األمر فورد
حسن ُمال أرسل بل الحج، إىل بنفسه يخرج ولم السنة وأقام والعربان، النواحي فارتاعت
عليه وعىص الدورة، أمر عليه انفتح القابلة كانت فلما الحج، عن أيًضا فُمنع عنه، عوًضا
أن إىل كبرية مشقة فيها له ووقع كردانية، تسمى بلدة وحارص إليها فخرج البالد بعض
عظيمة. أمواًال منهم وجبى وقهرهم نابلس جبل إىل توجه ثم أهلها، وقتل بالسيف ملكها
األحكام يف العدل طريق وسلك سريته، وحسنت أمره واستقام الشام إىل رجع ثم
وطفق وزوجهن، الخواطي واستتوب واملنكرات البدع وأبطل والسنة، الرشيعة وأقام
املآكل يف اإلرساف برتك وأمر السبيل، وابن والغربا العلم وأهل الفقرا عىل الصدقات يفرق
مألوفهم. برتك البالد أهل عىل ذلك ثقل ولكن النواحي، يف عدله خرب وشاع واملالبس،

وأوالدهم، نساهم وسبى عليهم وانترص وقاتلهم، النصريية بالد إىل ركب إنه ثم
وانخذلوا وحاربوا فامتنعوا بالدهم، من الخروج أو اإلسالم يف الدخول بني هم خريَّ وكان
بظاهر وعمل عنهم فعفا تقية اإلسالم أظهروا ذلك شاهدوا فلما وأوالدهم، نساهم وبيعت

البالد. يف وتركهم الحديث،
الوزير، عىل باشا بربر أمريها عصيان بسبب وحارصها طرابلس إىل عنهم ورحل
التجار أموال منها ونهب قلعتها عىل واستوىل ملكها حتى أشهر عرشة لها محاًرصا وأقام

وغريهم.
املزيريب، إىل حرضوا أنهم الوهابية خرب فطرقه مدة بها وأقام دمشق إىل ارتحل ثم
قتال، غري من ارتحلوا قد وجدهم املزيريب إىل وصل فلما لقاهم، إىل وخرج مرسًعا فبادر

590



(١٨١٥م) وألف ومايتني وتالتني إحدى سنة واستهلت

فعاد وملكها، الشام إىل وصل باشا سليمان بأن الخرب إليه فوصل أياًما هناك فأقام
املسا. إىل العسكران وتحارب باشا سليمان عسكر مع وتالقى الشام، إىل مرسًعا

أيًضا وعساكره نايم واملرتجم غفلتهم يف الليل نصف ففي محله، يف منهم كلٌّ وبات
من وأيقظه كتخداه إليه فحرض كبستهم، باشا سليمان وعساكر إال يشعروا فلم هامدة
وصحبته هاربًا وخرج الحني يف فقام عليك، قبضوا وإال ترسع لم إن له: وقال منامه
ساعة يف سيادته عنه وزالت ويرقه، أمواله ونهبت فقط، مماليكه من أشخاص تالتة
عنها أهلها ومنعه إليها، الدخول من يتمكن فلم حماة، إىل وصل حتى يزل ولم واحدة،
تسمى بلدة إىل ومنها البارود، بها يعمل بلدة إىل منها وارتحل سيجر إىل فذهب وطردوه،
بصحبة أنطاكية نواحي إىل توجه ثم أيام، تالتة عنده فأقام أغا سعيد عند ونزل ريمة،

واحد. فرس سوى معه يبَق ولم السويد، إىل ثم املذكور أغا سعيد عند من جماعة
مرص إىل حضوره يف واستأذنه مرص، صاحب باشا عيل محمد إىل أرسل إنه ثم
صاحب فالقاه املذكور، التاريخ يف مرص إىل فوصل به، والرتحيب إليه بالحضور فكاتبه
له ورتب باألزبكية واسعة بدار وأنزله وماًال، وقماًشا خيوًال إليه وقدم وأكرمه مرص
وأنعم إليها، املحتاج اللوازم وجميع وحطب وأرز وسمن وخبز لحم من زايدة خروًجا
شفاعة وقبلت الدولة إىل شأنه يف وأرسل املدة هذه بمرص وأقام ذلك، وغري بجواري عليه

الشام. والية عدا ما والرَِّىض العفو ووصله فيه، باشا عيل محمد
يسمعه بصوت الفواق مع السلعة شبه به يظهر فكان الصدر ذات علة فيه وحصلت
كتب يف ويطالع وغريهم، اإلفرنج من الحكما جماعة إليه ويذهب عنه، بعيًدا يكون من

عالج. فيه ينجع فلم املجاورين، من الطلبة بعض مع الطب
به اشتد حتى هناك مقيًما يزل ولم الهوا، تبديل بقصد اآلثار قرص إىل وانتقل
اآلثار من جنازته وُحملت القعدة، ذي شهر من العرشين السبت ليلة يف ومات املرض
مدة وكانت ملوتاه، وأعده الباشا أنشاه الذي بالحوش وُدفن الخال، ناحية من القرافة إىل
والسلطان! امللك الدايم يموت ال الذي الحي فسبحان سنوات، الستة نحو بمرص إقامته
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اثنتنيوتالتنيومايتنيوألف ودخلتسنة
(١٨١٦م)

وثغورها ضواحيها وعىل عليها واملتويل مرص وحاكم الخميس، بيوم املحرم استهل
وساحل والسويس القصري وأسكلة الصعيد، وأقىص أسوان إىل ودمياط رشيد حد من
ووزيره القوليل، باشا عيل محمد بأرسها الحجازية واألقطار واملدينة ومكة وجدة القلزم

الظ. أغا محمد وكتخداه
ابنته. وزوج الباشا صهر بك محمد والدفرتدار

أغا. إبراهيم الباب وأغات
وحساباتها املريية األموال وقبض واملساحات، والرزق واألطيان البالد أمور ومدبر

أغا. سليمان والسلحدار الخازندار، بك محمود ومصارفها
ولد باشا إبراهيم عوض الباشا صهر الدفرتدار بك محمد القبيل الوجه وحاكم

الوهابيني. ملحاربة آنًفا الحجاز إىل وسفره القبيل، الوجه إمارة عن النفصاله الباشا
وهو باشا، وخليل الباشا ابن باشا وإسماعيل بك عابدين مثل: الدولة أمرا وباقي
بك وحسني باشا، دايل بك وحسني أغا ورشيف سابًقا، إسكندرية حاكم كان الذي

هوال. وغري بالفيوم حاكًما كان الذي الشمارشجي بك وحسن الشمارشجي،
وكاتب الوايل، أغا وعيل التبديل أغات أغا وأحمد الينكجرية، أغات أغا وحسن

الحجازية. بالديار باشا وحسن أفندي مصطفى الروزنامة
وقوافل األسفار ملهمات املتعني وهو املحروقي، محمد السيد التجار بندر وشاه
وأجر إليها، واملتوجه الحجازية الديار من الواصلة األخبار ومالقاة ومخاطباتهم العربان
والراحلني، واملقيمني واملنتجعني والواردين الصادرين ولوازم السفن وشحنة املحمول
وإرهابهم، وإرغابهم ومحاكماتهم وغوايلهم والعشري القبايل فرق بجميع واملتعهد



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

التجار قضايا لفصل أيًضا املتعني وهو وطباعهم، أخالقهم اختالف عىل وسياستهم
املنحرفني وتأديب ومشاجرتهم خصوماتهم وفصل البلدية، الحرف وأرباب والباعة
وابتداعاته، ورشكاته وتجاراته ومكاتباته ومراسالته الباشا وبعوثات والنصابني، منهم
والعساكر الرسايا توجيه ومتابعة طريق، وأي وجه كل من األموال تحصيل يف واجتهاده

الوهابية. بالد عىل لإلغارة الحجاز نواحي إىل والذخاير
الفتوح، النرصوباب باب خارج والعريضمنصوب ينقطع، ال مستمر الدرعية وأخذ

مكانها. أخرى خرجت طايفة ارتحلت وإذا
والخبازين والخرضية والجزارين والزياتني والباعة الحرف أرباب سومحت وفيه
برفعها ونودي للمحتسب، عليهم املوظفة واليوميات واملشاهرات املسانهات من ونحوهم
من يستوفيها شهر كل أكياس خمسة عنها املحتسب وعوِّض األسواق، يف املحتسب أمام

العامرة. الخزينة
ولكن للمحتسب، يغرمونه كانوا عما بدًال املبيعات أسعار برتاخيص تسعري وعملوا
الفاكهة وجود إقبال عند العادة فإن األصناف، غالب يف واملعادلة النسبة مراعاة غري من
النفوس واشتياق الطباع وشهوة حينئٍذ، وقلتها لعزتها ثمن بأغىل تباع الخرضوات أو
جديد لكل يقال: كما وتعاطيه، استعماله تكرر الذي القديم يف وزهدها األشيا لجديد
يف داخل األصناف غالب فإن أيًضا، األشيا أصول يف ينظروا ولم ذلك، يراعوا فلم لذة،
الباعة طمع من ذلك إىل يضاف وما السنني، هذه يف الحادثة املكوس وزيادة املحتكرات

طباعهم. وخبث ديانتهم وعدم وقبحهم وغشهم والسوقة
ونزلوا الرخا، حصول بغفلتهم ظنوا املبيعات رخص الناس وسمع بذلك نودي فلما
من التسعرية بموجب باألسواق كان ما وخطفوا السعرانة، الكالب مثل املبيعات عىل
باألسواق يوجد لم التاني اليوم أصبح فلما واألدهان، والفاكهة الخرضوات وأنواع اللحم
يف خفية يبيعونه وطفقوا عندهم، ما وأخفوا حوانيتهم الفكهانية وأغلقت ذلك من يش يف

يرتضونه. الذي بالثمن الليل
حانوته أغلق من عىل ويقبض عليهم ويتجسس باألسواق، الطواف يكثر واملحتسب
الروس مكشوفني ويسحبهم بهم وينكل بالزياده، باع أنه عليه عثر أو خالية، وجدها أو
مخزومني الطرق بمفارق ويصلبهم مومًلا رضبًا ويرضبهم بالحبال، وموثقني مشنوقني

عادتهم. عن يرتجعوا فلم ثمنه، يف املزاد النوع فيها ومعلق األنوف
وباطنها األسعار، ورخص بالرعية الرفق ظاهرها والتسعرية املناداة هذه إن ثم
من له يكن لم األمر ويل أن وذلك قريب؛ عن بعُد سيظهر ملا والتوصل والتحيل املكر
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املسرتزقني أرزاق وقطع واملكاسب، املال تحصيل يف وفكرته وعقله همته رصف إال الشغل
عىل بمساعدته إال قربه يريد من إليه يتقرب وال األسباب، لجميع واالحتكار والحجر
من عليه تجارس ومن مطلًقا، معه له حظ فال ذلك بخالف كان ومن ومقاصده، مراداته
وأبعده أقصاه وربما عليه حقد التشفع، سبيل عىل ولو مناسب، فعل أو بنصح الوجها

أبًدا. يصفو ال من معاداة وعاداه
يف واملساعدة املوافقة إال يمكنهم فلم وبطانته، دائرته يف وأخالقه طباعه وعرفت
وطمًعا رغبة إما ومناصبهم، ورياستهم سيادتهم عىل خوًفا أو رهبة إما مرشوعاته،
وأمثالهم األرمن نصارى من امللة أعدا وخصوًصا األكثر وهم والسيادة، للرياسة وتوصًال
الرأي أصحاب وهم املتاجر أنواع يف رشكاه وهم ومجالسته، لحرضته أخصا اآلن هم الذين
مخدومهم، عند ووجاهتهم حظوتهم يزيد فيما إال ودرس شغل لهم وليس واملشورة،
عنها غفل أو تركها أشيا عىل ونبهوه ذكروه وربما مخرتعاته، وتحسني أغراضه وموافقة
الحرفة تلك أرباب يسرتزقها التي واملكاسب املال من منها يتحصل وما املبتدعات، من
يئول وما منه يتفرع وما اليش أصل عىل الفحص يقع ثم عيالهم، ومصاريف ملعاشهم
مصاريف يجعلونه الذي التسعري بعد منه يتحصل وما ترتيبه، وانتظم أمره أحكم إذا

بالرعية. والرفق العدل قالب يف مباديه أبرزت واملبارشين، الكتبة
املوظفون يكتسبه وما منها، يتحصل وما والسلخانة املذابح أمر إىل االلتفات وقع وملا
خالف وبوالق، والقاهرة مرص بجهات التي املذابح جميع إبطال به بدوا ما فأول فيها
ثم األتراك، من شخص رياستها وتوىل الحسينية، خارج التي السلطانية السلخانة
وتمنه فضة أنصاف بسبعة القصاب يبيعه الذي الرطل فجعل التسعرية هذه سعرت
بالزيادة التسعرية هذه قبل يباع وكان ونصف، أنصاف تمانية املذبح من القصاب عىل
وذبحها األغنام رشا يف وخرسوا الجزارين، حوانيت وأغلقت اللحم، وجود فشح الفاحشة

السعر. بهذا وبيعها
مشرتواتها أتمان وغلو املوايش قلة من ذلك وأن األمر ويل إىل اللحم شحة أمر وأُنهي
األقاليم كشاف إىل بمراسيم أمر أنه وأُشيع والعساكر، الدولة رواتب وكثرة الجزارين، عىل
وأهل والخاصة العسكر ورواتب رواتبه لخصوص األرياف من األغنام لرشا وبحري قبيل
تبني ثم األسعار، ترخص ذلك وعند البلدة ألهل املذبح جزارين يذبحه ما ويرتك الدولة،

قريب. عن سيتىل ملا وتقدمة توطئة اإلشاعة هذه وأن ذلك خالف
بإقامتها وازدادت هزيلة، األرياف من وجواميس وعجول أغنام وصلت منتصفه ويف
عىل ووزعت املعتاد، من أقل باملذابح منها فذبحوا مراعاتها، وعدم الجوع من هزاًال
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مثل وهو حانوته إىل يصل فعندما التالتة، أو االثنان منهم الشخص فيخص الجزارين
وتذهب يش، ينوبهم فال الناس وتزدحم الخطة، بتلك التي العساكر فيتخاطفها الحرامي
لعيالهم. يطبخونه ما يجدون ال والناس الحال، واستمر وجودها امتنع ثم البرص، ملح يف
املشقة، بغاية إال القوت يحصلون ال الناس فكان الخرضوات، وجود امتنع وكذلك

ذلك. ونحو والبيصار والعدس املصلوق بالفول واقتاتوا
لجهة الحتكارها القرطم وزيت البذر وزيت والشريج والزيت السمن وجود وانعدم

والسيارج. املعارص وأغلقت املريي،
والحجز الشحم، الحتكارها الشحم من املصنوع والشمع العسل الشمع وجود وامتنع
بأربعة منه املوجود بيع عىل ونودي غريهم، وال الشماعون يصنعه فال الشمع، عمال عىل
أحبوا. بما خفية يبيعونه وطفقوا فأخفوه وأربعني بتالتني يباع وكان نصًفا، وعرشين

املناداة قبل وكان أنصاف، بأربعة منه العرشة لجعلهم الدجاج بيض وجود وانعدم
بالرضب ويؤملهم الباعة، عىل ويشدد باألسواق يطوف واملحتسب ذلك وكل بنصف، اتنني
الدجاجة عىل نودي ألنه دجاجة؛ باألسواق يوجد يكاد فال الدجاج وجود وفقد والتجريس،

فأكثر. وعرشين خمسة ذلك قبل عنها الثمن وكان نصًفا، عرش باثني

(١٢٣٢ (سنة الخري صفر شهر واستهل

الذي الدفرتدار بك محمد من مكاتبات ومعه القبلية، الجهة من غايل املعلم حرض فيه
الحجازية البالد إىل توجه الذي الباشا ابن باشا إبراهيم عن عوًضا الصعيد إمارة توىل
األموال تحصيل أبواب فتح يف وسعيه غايل املعلم نصح فيها يذكر الوهابية، ملحاربة
بالرَِّىض فقوبل املال، من كثرية مقادير منها يتحصل وحسابات أشيا ابتكر وأنه للخزينة،
ندب فيما وأخذ خدمته، والزم رسه كاتب وجعله به واختص الباشا عليه وأخلع واإلكرام،
وحكام ومبارشيها املبتدعات وأقالم الدفاتر جميع حسابات منها التي ألجله وحرض إليه

األقاليم.
صنايع أرباب وصحبتهم الحجاز، إىل ومغاربة أتراك عساكر عده تجردت وفيه

وحرف.
وحديًدا كذان وبالط عمارة وأدوات أخشابًا السويس بندر إىل الباشا أرسل وفيه

هناك. نزل إذا لخصوصه قرص عمارة بقصد وصناًعا
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(١٢٣٢ (سنة األول ربيع شهر واستهل

الرقع يف وجودها وقل الحبوب سعر وغال واألدهان، والغالل املبيعات شحت فيه
املشقة. بغاية إال منها شيٍّا يحصلون ال الناس فكان والسواحل،

بحسابهم وأمر للحضور، وطلبهم ونوابهم والكشاف األقاليم حكام الباشا عزل وفيه
مفتشني أشخاًصا قبله من وأرسل لهم، فرضه ما عىل زياده الفالحني من أخذوه وما
يقررون فأخذوا ثمن، غري من منهم أخذوه يكون عىس ما عىل والتجسس للفحص
أو عليق أو تبن أو دجاج أو غنم من األشيا مفرق أثمان ويحررون والفالحني املشايخ
مقاماتهم قايم من للكثري فحصل بالناحية، أحدهم أقامها التي املدة يف ذلك غري أو بيض

واستدان. فرسه وباع اضُطر من فمنهم إليهم، انتمى من وكذلك الرضر،
خالفه، وقلدها كشوفيتها عن معزوًال بلبيس رشقية من كاشف عيل حرض وفيه
أيًضا وحرض والغربية، املنوفية لكاشف جرى وكذلك سنوات، عدة باإلقليم كاشًفا وكان
أوالد ملحاربة درنة ناحية إىل الباشا هه ووجَّ معزوًال، الفيوم من الشمارشجي بك حسن

عيل.

(١٢٣٢ (سنة التاني ربيع شهر واستهل

يأخذ وال غريها، أو داره يف املوايش من شيٍّا يذبح من عىل واملنع الحجز حصل فيه
من بيش يدخل ملن رصًدا بالطرق عساكر وأوقفت املذبح، من إال أطعمتهم لحوم الناس
وإرسالها الفالحني، من املوايش بمشرتى الكشاف إىل املراسيم نزلت ملا أنه وذلك األغنام،

لذلك. الباشا أعده الذي املكان إىل
وطلب والبيع، الدولة لرواتب يوم كل يف بالسلخانة يذبح ما مقدار منها ويؤخذ
فهرب أربابها، من القليل بالثمن والجواميس والعجول األغنام رشا النواحي كشاف
بها ويمرون املدينة ويدخلون ليًال القرية من فيخرجون بأغنامهم، الفالحني من الكثري
منهم رشاها عىل الناس فانكب الناس، عىل الثمن من أحبوا بما ويبيعونها األسواق يف
وجدان لقلة وذلك بينهم؛ ويقسمونها فيذبحونها الشاة يف الجماعة ويشرتك لجودتها،
يوم كل يف فإن رديٍّا، هزيًال فيكون وجوده تيرس وإن إليه، اإلشارة سبقت كما اللحم
بالعلف يراعيها من ثَمَّ يكن ولم لها، املعد املكان إىل وقبيل بحري من الكثرية الجملة ترد

وتضعف. فتهزل والسقي؛
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فأمر الباشا إىل ذلك خرب ووصل لها، الناس ورشا باألغنام الفالحني ورود كثر فلما
من الشاة فيأخذون ناحية، كل من املدينة خارج الطرق مفارق عىل عساكر بوقوف
ويوزن الغد، ومن يومها يف فتذبح املذبح إىل معهم صاحبها يذهب أو بالثمن إما الفالحني
عىل ويوزن ونصف، فضة تمانية رطل كل عن تمنه لصاحبها ويعطى خالًصا، اللحم
من فيه بما واملخرج واملذاكري، واملنحر والكبد القلب من فيه بما الثمن بذلك الجزارين
والنصفني النصف بزيادة الطلب لشدة يشرتي من عىل يبيعونها والجزارين أيًضا، الزبل
والكروش والجلود الروس من األسقاط وأما جودة، نوُع به كان إن واألربعة والتالتة بل
ياخذ وال كذلك، بها يفعل األغنام من الناس لخاصة يرد فيما يفعل وكذلك للمريي، فهو

املذابح. من يوم كل يف راتبه قدر إال
فأخرج األسواق، يف الخبز وجود امتنع حتى والسواحل الرقع يف وجود شح وفيه
يف انقضت أردب ألف وهي الناس، عىل وبيعت الرُّقع عىل ففرقت غلة جانب الباشا
نصًفا، وخمسني ومايتني بألف األردب وبيع كيلتني، أو كيلة من أزيد يبيعون وال يومني
جهة بك هللا عبد ابن بعطفة الشحوم من يعمل الذي الشمع لعمل محل أفرد وفيه
وجود وامتنع وغريه، املذبح من التي الشحوم جميع عمله ألجل واحتكروا الرسوجية،
القوالب يف أو داره يف الشمع من شيٍّا يعمل من ومنعوا الدهانني، حوانيت من الشحم
املعمل خارج عمله من وحذروا منه، فأخذوها منها يش عنده يكون من وتتبعوا الزجاج،

نصًفا. وعرشين بأربعة رطله روا وسعَّ التحذير، كل

(١٢٣٢ (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

والضبع. بالسبع يعرف الذي الدرب عند الحسينية جهة إىل الشمع معمل ُحوِّل فيه
الحجاز. إىل مجردة عساكر ارتحلت وفيه

ويفرض والقرى، البالد أغنام عدد بإحصا النواحي كشاف إىل أوامُر برزت وفيه
ذلك يجمعون بأوالدها، نعجة أو كبش إما أعظمها، من واحدة شياه عرشة كل عىل

الباشا. أغنام مجمع إىل به ويرسلون
الفالحني من البالد مشايُخ يجمعها السمن، من رطًال فدان كل عىل أيًضا وفرض

مرص. إىل ويرسلونها النواحي كشاف عند
وعرشين بسته السمن رطل وتسعر التسعرية عملت ملا أنه الحادثة هذه وسبب
ليًال الفالح فيأتي وظهوره، وجوُده امتنع نصفني بزيادة والزيات السمان ويبيعه نصًفا،
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يريده ملن بالزيادة أيًضا املتسبب ويبيعه أحب، بما للمتسبب أو للزبون ويبيعه الخفية يف
بالدقيق وخلطه املتسبب غش ذلك عىل ويزيد وخمسني بأربعني الرطل فيبيعون ا، رسٍّ
للبايع؛ غشه رد عىل مشرتيه يقدر وال النصف، عىل فيصفو اللبن، وعكر والشحم والقرع
ثانيًا. يعطيه من يجد ال فعل وإن واملنع، واإلنكار والعزة املشقة بغاية إال له حصَّ ما ألنه
الواردين يرصدون الغفالت وقت ويف ليًال، بالطرق العسكر من الطايفة وتقف
هم ويحتكرونه املرسوم، بالسعر ثمنه ويعطونهم بالقهر منهم ويأخذونه الفالحني، من
خفية النادر يف إال وروده فامتنع الفاحشة، بالزيادة منهم يشرتيه ملن ويبيعونه أيًضا
انعدام يف الحال واشتد أمثالهم، من العساكر بعض يف والتحامي الخفارة أو الغرر مع

الدولة. أكابر عىل حتى السمن
رطًال الزراعات طني من فدان كل عىل وفرض البدعة هذه الباشا ابتدع ذلك فعند
هذه من َدَهمهم ما بتحصيل واشتغلوا نصًفا، عرشين الرطل ثمن يف ويعطي السمن، من
يكن لم ومن السمن، من أرطاًال األفدنة من يزرعه ما بمقدار املزارع وطولب النازلة،
موجودة تكملة إىل احتاج أو بهيمة، له يكن لم أو بهيمته، سمن من يش عنده متأخًرا

وفاًقا. جزاءً اضطراًرا عليه ما ليسد ثمن بأغىل عنده يوجد ممن فيشرتيه عنده
ملن اإلذن وكذلك املدينة، إىل األغنام من العرشة دون ما بدخول اإلذن حصل وفيه
أكابر إىل أغنام بعض مجي بذلك اإلذن إطالق وسبب األسواق، من منها شيٍّا يشرتي
إىل فشكوا دورهم، إىل وصولها عن وحجزوا أيًضا، منهم ألدنى ذلك عن غنى وال الدولة،

العرشة. دون فيما اإلذن فأطلق الباشا
واستمرار احتكارها بسبب والسواحل بالعرصات الغالل وجود امتنع أيًضا وفيه
بالثمن اإلفرنج عىل للبيع إسكندرية جهة إىل وبحري قبيل املراكب يف ونقلها انجرارها
غاللهم الفالحني بيع بمنع النواحي كشاف إىل املراسيم ووجهت — تقدم كما — الكثرية
خرج مما لبيعه احتاجوا ما كل وبأن وغريهم، والرتاسني املتسببني من منهم يشرتي ملن

الوايف. بالكيل املفروض بالثمن املريي لطرف يؤخذ زراعتهم من لهم
امتنع بل األسواق، من الخبز وجوُد قلَّ حتى قبله وما الشهر هذا يف الحال واشتد
بها ورجعوا بمقاطفهم، الرقع إىل ورجاًال نسا الفقرا وأقبلت األيام، بعض يف وجوده
أردب ألف أيًضا فأطلق الباشا الخرب وبلغ والتشكي الهول وزاد يش، غري من فوارغ
فيكون قرش تمنه ربع وكل فقط، وكيلة واحد ربع إما الناس عىل ويباع الرقع عىل توزَّع

قرًشا. وعرشين بأربعة األردب
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سيوة لها يقال أخرى وبلد درنة ناحية من الشمارشجي بك حسن حرض وفيه
واألخرى طايعة إحداهما فرقتني: افرتقوا عيل أوالد أن وذلك عيل، أوالد من فرقة وصحبته
املذكور، بك حسن عليهم الباشا فجرد الناحية، هذه إىل ومنحازون الطاعة عن عاصية
العساكر، من جملة الباشا إليه فضم مرص إىل فرجع ثانيًا، وهزموه فهزمهم فحاربهم
وتقدم غفلة، حني عىل ودهموهم الجمع فسار الطايعة األخرى الفرقة معه وأصحب
فأرسلوا وأغنامهم، وأباعرهم مواشيهم عىل وأغاروا منهم وقتلوا الطايعة إخوانهم لحربهم
لكون فيها يطمع ال الباشا وأن بالغنيمة الفوز العرب ظن ويف الفيوم، جهة إىل املنهوبات

إنعاًما. ويزيدهم لهم يشكر وأنه بأيديهم، كانت النرصة
ليخلع العرب كبار فطلب الباشا، إىل بك حسن وحرض الجيزة، برب نزلوا وكانوا
الفيوم ناحية من الغنيمة وإحضار بحبسهم أمر إليه حرضوا فلما ويكسوهم، عليهم
أكثر، أو راس ألف عرش ستة األغنام إن فيقال: وأطلقهم، أيام بعد فأحرضوها بتمامها،

ذلك. من أكثر وقيل وناقة، جمل آالف تمانية الجمال ومن
الوادي براس املعروفة باألرض الباشا أنشأها التي السواقي عمارة نجزت وفيه
تعمل خشب دواليب سواقي وهي ساقية، ألف عىل تزيد إنها قيل: بلبيس، رشقية بناحية
آالتها عمل يف مستطيلة مدة الصناع واستمر قريبًا، فيها املاء منبع يكون التي األرض يف
الجمال عىل وتُحمل املحجر، بقرب التبانة جهة الذي الرزاز بيت وهو الجبجي، بيت عند
الكثرية التوت أشجار بها وغرسوا بذلك، املقيدون للعمل املبارشون وهناك الوادي، إىل
برزت ثم الدروز، وجبل الشام بنواحي يكون كما الحرير، واستخراج القز دود لرتبية
لهم يكن لم الذين البطالني الفالحني من أنفار بإشخاص الرشقية بالد جميع إىل األوامر
ويتعاطون فيها يسكنون كفور لهم وتُبنى املذكور، بالوادي يستوطنون فالحة أطيان
من أناًسا واستجلب والحرير، القز تربية صناعة ويتعلمون واملزارع، السواقي خدمة
ظهور حني إىل نفقات للجميع ويرتب بذلك، املعرفة أصحاب من والجبل الشام نواحي

املتحصل. ربع يف رشكا يكونون ثم النتيجة
األقاليم قرى جميع يف أشيع الرشق بالد من األشخاص بطلب املراسيم برزت وملا
الصبيان من عرشة بلدة كل من يطلب الباشا أن منها أقاويل، وتقولوا إشاعات املرصية
إىل نفقات لهم ويرتب ماله من ويمهرهن بهن ويزوجهم البنات من وعرش البالغني
اإلفرنج بالد إىل لريسلهم مختونني الغري للصبيان الطلب أشاعوا ثم املزارع، صالح بدو
عندهم ذلك وثبت القرى، أهل يف ذلك وشاع بأرضمرص، تكن لم التي الصنايع ليتعلموا
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إىل باملدينة، معارفه عند وغيَّبها بنته أو ابنه أرسل من ومنهم صبيانهم، الجميع فختن
الفالحني جلب املطلوب أن من أوًال ذُكر ما إال منها يثبت لم التي األقاويل من ذلك غري
من والسكان واألشجار بالسواقي الوادي هذا تعمر وقد غري، ال الرشقية بلد من البطالني
برِّية كانت بل ذلك، قبل وجود لها يكن لم متسعة جديدة واديًا وانتشا األجناس، جميع

واسًعا. وفضا خرابًا
كتخدا كان الذي أغا إبراهيم وكبريهم واملغاربة األتراك عساكر من جملة سافر وفيه
ملخدومه. ومطلوبات وجبخانة خزينة وصحبته املنوفية، كشوفية توىل ثم باشا إبراهيم

(١٢٣٢ (سنة التالت بيوم التاني جمادى شهر واستهل

يستأذنان منه أصغر أخوه ومعه طرابلس، حاكم باشا يوسف ابن مرص حرضإىل أوله يف
وبني درنة ناحية عىل ه والَّ وكان والده، من فارٍّا مرص إىل والدهما حضور يف الباشا
إىل أوالده فأرسل عليه يجرِّد أن عىل وعزم عليه، والده خاطر غريَّ ما منه فحصل غازي،
الحضور يف له فأذن إليه، وااللتجاء مرص إىل الحضور يف ويستأذن بهدية مرص صاحب
واستمر مرص إىل ورجع الحجاز، إىل الباشا مع وسافر أوًال بمرص الذي أخي ابن وهو

قاعات. بالسبع ساكنًا
َمن أمر العقبة إىل وصل ملا الجردة مع سافر أغا إبراهيم بأن الخرب وصل وفيه
عىل وذهب خاصته يف هو ركب ارتحلوا فلما بالرحيل، والعسكر املغاربة ِمن بصحبته

الشام. طريق
بشربا الباشا ببستان ونزل ليًال، كثري جراد وصل عرشه سادس األربع ليلة ويف
الحسينية إىل الباشا وأرسل والبستانجية الَخَولة وصاحت والزهور، باألشجار وتعلق
لطرده، النحاس والصنوج بالطبول ورضبوا وأوقدوها كثرية مشاعل فجمعوا وغريها،
كثريًا. منه والفالحون الصبيان فجمع قرشان، فله رطًال منه جمع من لكل الباشا وأمر
مارٍّا املرشق ناحية من كثري جراد وصل الغروب قبل عرشه تاسع السبت ليلة يف ثم
الجناين عىل الكثري منه فسقط ساكنًا الريح وكان السحاب، مثل واألرض السما بني
هبوبها واشتد واستمرت جنوبية رياح هبت الليل نصف يف كان فلما واملقاثي، واملزارع
يوم العرص بعد إىل ودامت بالجو، وعبوًقا أصفر غباًرا وأثارت النهار انتصاف عند

اللطيف! املدبر الحكيم فسبحان وأذهبته، الجراد ذلك فطردت السبت
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كان َمن نداه: يف ويقول باألسواق، آخر يقوده أعمى مناٍد طاف األحد يوم ويف
حكما من أربعة به باملوسكي خان إىل فليذهب أْدرة، أو جراحه أو رمد به أو مريًضا
إىل وسعوا وتحاكوه، هذا من الناس فتعجب يش، مقابلة غري من يداوونه أطبا اإلفرنج

التداوي. لطلب جهتهم
من نفر املايتي نحو وصحبته املدينة إىل ودخل طرابلس، باشت ابن حرض وفيه
النفقات عليه وأجرى عابدين، بحارة بك مرزوق أم منزل يف الباشا فأنزله أتباعه،

وألتباعه. له والرواتب
فأحرض بك، كتخدا إىل ومناداتهم األطبا خرب وصل عرشينه حادي الخميس يوم ويف
وسألهم بإحضارهم فأمر بذلك، عنده علم ال وأنه معرفتهم فأنكر وسأله باشا، حكيم
هللا، شاء حيث إىل وذهبوا الحال، يف ونفوهم البلدة من بإخراجهم فأمر الكالم يف فخلطوا

الخازوق. أو بالقتل لجوزي املسلمني بعض الفعلة هذه مثل فعل ولو
وبينهما داخل من واآلخر املكان خارج أحدهم يجلس أن جلوسهم صورة وكان
وكأنه بيضه أو نبضه فيجس الريس، كأنه وهو األول، إىل العالج مريد ويأتي ترجمان،
شيٍّا فيعطيه املكان، بداخل آلخر بها الرتجمان مع فيدخل ورقة له ويكتب علته، عرف
خمسة أو قرشني أو قرًشا إما منه ويطلب املركب، الحب أو السفوف أو الدهن من
معلول، وأكثرهم الناس، به وتسامع ذلك وشاع غري، ال الدوا ثمن وذلك الحال، بحسب
يف فجمعوا عليهم وتزاحموا فتكاثروا الغريب، الوارد يف والرغبة التقليد طبيعتهم ومن
الذين يفعله ما بخالف هذه طريقتهم الناس واستلطف الدراهم، من جملة القليلة األيام

اإلفرنج. من التطبيب يدَّعون
قدمه نقل به يبدأ ما فأول املريض ملعالجة منهم الواحد ُدعي إذا واصطالحهم
املريض إىل يذهب ثم واملقام، الحال بحسب أكثر أو فرانسة ريال إما يأخذها بدراهم
يقاول ثم وعالجه، داءه املريض عىل هوَّل وربما ومرضه، علته عرف أنه ويزعم فيجسه
مقام بحسب أكثر أو ماية أو خمسني إما الفرانسة من بمقدار معالجته يف سعيه عىل
جعالة عليه الرتدادات من مرة كل عىل ويجعل ابتدا، الجعالة نصف ويطلب العليل،
أو األعشاب من مستقطرة مياه وهي عندهم، تجددت التي بالعالجات يزاوله ثم أيًضا،
بأسما يسمونها املنظر يف اللطيفة الزجاج قوارير يف للمرىض بها يأتون كذلك، أدهان
العليل هللا شفى فإن ذلك، ونحو الخاصة وأكسري البادزهر بدهن ويعربونها بلغاتهم
ما طبق األدوية وتمن الجعالة بباقي الورثة طالب أماته أو عليه قاوله ما بقية منه أخذ
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الطبيب عىل وليس أجله، أضمن لم إني جوابه: يف قال مات، قد إنه له: قيل وإذا يدعيه،
الفرانسة. من عرشة يوم كل يف له جعل من وفيهم العمر، تطويل وال املوت منع

أيًضا تحفر عميقة بركة إىل يجري عميق بحر حفر الباشا حرضة رأيه رأى وفيه
عند األرشفية خليج مبدا من ومبدها وغريها، بالغالل السفن فيها تسري بإسكندرية،
بجمع وأمر الحديد، صناع يصنعها ومسحة فاس ألف خمسني لذلك فطلب الرحمانية،
باألجرة، والحفر للعمل والبلدان القرى عىل توزع فالح ألف ماية وهم القرى، من الرجال
املشايخ بحضور برز األمر ألن البالد؛ ومشايخ الفالحني أمر فارتبك بذلك األوامر وبرزت
فمنهم اإلقامة، مدة يدرون وال الربية يف به يتزودون وما التشهيل يف فرشعوا وفالحيهم،

أكثر. أو بأقل ومنهم بالسنة، يقدرها من

(١٢٣٢ (سنة األحد بيوم رجب شهر واستهل

الغروب قبل الرومي آيار وسابع القبطي بشنس عرش لتاني املوافق االتنني يوم تانيه يف
الغروب، بعد مطر وأعقبه متتابع رعد وحصل وقتام، بسحاب الجو تغري ساعة، بنحو
زمانها غري يف وقوعها األول: شيان؛ الجزئية هذه مثل ذكر يف والسبب ذلك، انجىل ثم
العالمات يف األحيان بعض يف إليها االحتياج التاني: العوايد، بخرق االعتبار من فيه ملا
والشهور، باألعوام غالبًا يؤرخون ال العامة فإن العامية، الوقايع يف وباألكثر السماوية،
معركة أو ملحمة أو وقتها، غري يف حصلت إذا خصوًصا سماوية، أو أرضية بحادثة بل
مولد أو مولده وقت عن شخص سيل فإذا أمري، أو كبري موت أو عام مرض أو فصل أو
الفالنية الحادثة بعد كان يقول: الرشد، سن بلوغه سنة أو أبيه موت أو ابنته أو ابنه

بعده. الزمان طال إذا وخصوًصا عام، أو شهر أي يف يدري ال ثم األيام، من بكذا
مثل يف الرشع، مجلس يف رشعية مسايل يف الوقت تحرر إىل االحتياج تكرر وقد
الصبي أن عىل قولهم يتفق بأن املفقود، غيبة ومدة اليأس وسن والنفقة والعدة الحضانة
ويختلفون الفالنية، الواقعة أو فالن، األمري موت يوم أو القبور، هدم الذي السيل يوم ولد
غري ويف وقتها، أرَّخ يكون عساه ممن السؤال إىل يحتاجون ذلك وعند وقتها، تحقيق يف
العلوم إهمال العتيادهم ذلك من بيش أوقاته بعض يشغل بمن يسخرون االحتياج وقت

الدنيا. به يحصلون الذي الناموس إقامة بقدر إال األوايل بتدوينها يعتني كان التي
وال منها، يش إلينا وصل ما — األخبار علم وخصوًصا — العلوم تدوين ولوال
تعاىل: قال التنزيل، بنص وخصايصه التدوين فوايد يف شاك يشك وال الواجبة، الرشايع
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َوَموِْعَظٌة اْلَحقُّ ِذِه ٰهَ ِيف َوَجاءََك ۚ ُفَؤاَدَك ِبِه نُثَبُِّت َما الرُُّسِل أَنبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُّقصُّ ﴿َوُكالٍّ
ِلْلُمْؤِمِننَي﴾. َوِذْكَرٰى

محل إىل وصل بأنه الحجاز من باشا إبراهيم عن وأخبار هجانة وصلت عارشه ويف
أرسى منهم وأخذ عظيمة، مقتلة منهم وقتل الوهابية، وبني بينه فوقع املوتان، يسمى

الخرب. بذلك رسوًرا مدافع األخبار لتلك فرضبوا ومدفعني، وخياًما
محمد السيد وصحبته السويس، أسكلة إىل الباشا سافر عرشه تامن األربع يوم ويف

الهندية. بالبضايع الواصلة سفاينه ليتلقى املحروقي

(١٢٣٢ (سنة االتنني بيوم شعبان شهر واستهل

حواصلها، يف توضع خانات تالت الواصلة للبضايع وأخلوا السويس، من الباشا رجع فيه
يفرضه. الذي بالثمن الباعة عىل توزع ثم

الفيلة. من تالتة وفيها جدة بندر إىل سفاين بوصول أيًضا الخرب وصل وفيه
يكون وأن تقدم، كما إسكندرية إىل املوصلة الرتعة لحفر الباشا اهتمام قوي وفيه
وتعينت وانخفاضها، األرايض علو بحسب أقصاب أربعة والعمق أقصاب، عرشة عرضها
وعىل وقلتها، القرية أهل كثرة بحسب أعدادهم وفرضوا الرجال، لجمع األقاليم كشاف

كبري. شخص أشخاص عرشة كل
شخصخمسة كل وأعطوا لخدمته، رجال وتالتة فاس غلق ولكل الُغلقان، وجمعت

العمل. وقت يوم كل أجرته يف نصًفا تالتون شخص ولكل ترحيلة، قرًشا عرش
الذرة وزراعة والدراس بالحصيدة الفالحني اشتغال وقت يف لذلك االهتمام وحصل
بتلك فإن للماء، القرب ورشا احتياجاتهم تشهيل يف ورشعوا قوتهم، معظم هي التي
ألنها مالحة؛ تخرج وقد املاء، طالب يحفرها التي الحفاير ببعض إال املاء يوجد ال الربية

مسبخة. أراض
من فقاسوا وقياسها ملساحتها كبريهم مع ونزلوا مهندسخانة من جماعة وتعني
الذي السواري عمود بقرب املراد الحفر حد إىل الرحمانية، حيث األرشفية ترعة فم
القديمة الرتعة أول من قاسوا ثم قصبة، ألف وعرشين ستة ذلك فبلغ بإسكندرية،
من أقل فكان فوة، مدينة عند بالعطف املعروف املكان من وابتداها بالنارصية املعروفة
هناك. ابتداها يكون أن عىل االختيار فوقع وكرس، قصبة آالف خمسة عنه ينقص ذلك
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القبطي بؤنة منتصف يف وذلك بالزيادة، عليه املناداة قبل النيل زاد ذلك أثناء ويف
ما إىل املذكورة الرتعة يف الحفر أمر وأهمل والعبدالوي، والخيار البطيخ من املقاثي وغرَّق
اإلهمال، بذلك وفرحوا الرتحيلة، ألجل للفالحني أعطيت التي الدراهم واسرتدت النيل، بعد
املهندسون ورجع الحساب، تحت من كيس آالف أربعة ملصارفها الباشا أطلق كان وقد
يف رجوعهم وكان عيانًا، الباشا عليها ليطلع كواغد يف صورتها صوروا وقد مرص إىل

شعبان. عرش تامن
وعمل واملحدثات، األصناف تنظيم أمر الباب بأغات املعروف أغا إبراهيم تقلد وفيه
البحث بعد األصناف من صنف كل آخر املتقلدين ومخفيات رسقات لبيان معدالتها

األشيا. دقايق عىل والتفحص والتفتيش،
ونجارين معمرين صنايع أرباب الروم بالد من شخص املايتي نحو وصل وفيه

ذلك. ونحو ونجريجي أرمني بني ما وهم وبنايني، وحدادين
البغاز يمني عىل الطينة عند رشيد بحري حايطني ببنا الباشا اهتم أيًضا وفيه
ذلك بسبب ويقع النيل، ضعف وقت الرمال تطمى وال املاء بينهما فيما لينحرص وشماله
من الفعلة وهذه الشهر، هذا يف ذلك كمل وقد املسافرين، أموال وتلف للمراكب العطب

بمثلها. يسبق لم التي امللوكية الهمم أعظم
ريال بأنفه وعلقوا املعاملة، يف الزيادة بسبب زويلة بباب شخص ُشنق عرشينه ويف

إنكار. غري من واملشرتوات املبيعات يف سارية الزيادة أن مع فرانسة،
متفرقة، وجهات نواحي يف الجزارين من أشخاص آناف املحتسب خزم أيًضا وفيه
أحبوه بما له وبيعهم اللحم تمن يف الزيادة بسبب وذلك اللحم؛ من قطًعا آنافهم يف وعلَّق
هزيل وأكثره املذبح من باللحم نزلوا إذا الجزارين ألن خفية؛ األماكن بعض يف الثمن من
جهاًرا ويبيعونه بالحوانيت الردي فيعلقون الجيد، املناسب من والقليل ومعز ونعاج

يحبون. بما األماكن بعض يف ويبيعونه الجيد ويخفون املسعر، بالثمن
عن كبري أحدها السويس من التالتة األفيال وصلت عرشينه الخميس يوم ويف
املدينة، وسط من وشقوا النرص باب من بها فعربوا الكرب، يف متوسط ولكن االتنني،
الناس وهرولت قراميدان، إىل بهم وذهبوا األحمر، الدرب عىل زويلة باب من بهم وخرجوا
العسكر وكذلك لرؤيتها، األسواق يف وازدحموا خلفها وذهبوا عليها، للفرجة والصبيان

خشب. من مقعد الكبري الفيل ظهر وعىل ومشاة ركبانًا والدالة
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(١٢٣٢ (سنة التالت بيوم رمضان شهر واستهل

رؤية وأثبتوا كعادتهم، الحرف مشايخ وكذا املحتسب وركب الليلة تلك الرؤية وعملت
ا. جدٍّ الرؤية عرس وكان الليلة، تلك الهالل

مصطفى وتقلدها الحسبة من الورداني أغا عثمان عزل اليوم ذلك صبح ويف
طاعتهم، وقلة وانحرافهم السوقة أفعال الباشا سمع عىل تكرر ملا وذلك كرد، كاشف
لقد خاصته: مجلس يف قال والتجريس، األنوف وخزم واإليذا بالرضب مباالتهم وعدم
الطريق وقطاع العربان وخافني القريبة، عن فضًال البعيدة األقاليم يف حكمي رسى
اإلهانة من الحسبة والة فيهم يفعله بما يرتدعون ال فإنهم مرص، سوقة خالف وغريهم
عىل اختياره فوقع يهملهم، وال يرحمهم وال يقهرهم شخص من لهم بد فال واإليذا،
وخلفه كبكبة يف ركب ذلك فعند اإلذن، له وأطلق ذلك فقلده هذا، كرد كاشف مصطفى
الذي وكذلك يتقدمونه، الذين والخدم املقدمني من املنصب شعار وترك الخيالة، من عدة

الوزن. يف واملنقص املستحق لرضب الكرابيج بأيديهم ومن بامليزان أمامه
بقطع ويعاقب سبب، بأدنى هشًما بالدبوس ويرضب الباعة عىل يطوف وبات
رمضان يف العادة به جرت ما حتى األشيا وجود ومنعوا الحوانيت، فأغلقوا األذن، شحمة
الحوانيت وغلقهم المتناعهم يلتفت فلم وغريه، بالسحري املعروف والرقاق الكعك عمل من
ونهاًرا ليًال والطواف السعي عىل والزم واجتهاده، سعيه عن يرجع ولم العسف، يف وزاد
حانوت، مصطبة عىل ولو مكان أي يف النوم يدركه ما وقت لحظة ينام بل الليل ينام ال
ثمنه ويدفع ويخرجه، الحواصل يف املخزون ونحوه والجبن السمن عىل يتفحص وأخذ
أو نصف بزيادة الناس عىل ليبيعوه الحوانيت ألرباب ويوزعه املفروض، بالسعر ألربابه

رطل. كل يف نصفني
يف ذلك ومعظم كثريًا، سمنًا منهما فاستخرج القديمة ومرص بوالق إىل وذهب
بالسعر منهم فيأخذونه وغريهم الفالحني يرصدون كانوا العسكر فإن للعسكر، مخازن
أحبوا بما إليه املحتاجني عىل يبيعونه ثم منه، العرشة يف وأربعون مايتان وهو املفروض،
عليه خالف ومن عنهم، قهًرا مخبآتهم واستخرج جانبهم، يراِع فلم الفاحشة، الزيادة من

به. ونكل سالحه وأخذ رضبه منهم
تلتماية الوكايل ببعض حاصل من فأخرج بوالق إىل األوقات بعض يف وذهب
وقال ووبخه إليه يلتفت فلم بطايفته إليه فحرض العسكر، من لكبري ماعونًا وخمسني
أيًضا تحتكرون ثم وخالفها، واألسمان واللحوم والعاليف الرواتب لكم عساكر أنتم له:

606



(١٨١٦م) وألف ومايتني وتالتني اثنتني سنة ودخلت

عىل املواعني وحمل املفروض الثمن وأعطاه الزايد، بالثمن عليهم وتبيعونها الناس أقوات
الفتوح. باب عند لها أعدها التي األمكنة إىل الِجمال

منهم املغلق فتح عليهم والتشديد اإلهمال وعدم الجد الحوانيت أرباب رأى وعندما
الجبن وأنواع السمن من والطسوت السدريات وملوا أمامهم مخبآتهم وأظهروا حانوته،
والقاوون. البطيخ باعة عىل بنفسه ويقف بهم، رحمته وعدم املحتسب، بطش من خوًفا
ملا أنه وذلك دنقلة؛ من الكبري بك إبراهيم برمة وصلوا رمضان شهر منتصف ويف
إلحضار نفيسه تدعى امرأة إرسالها يف الباشا ولده أم زوجته استأذنت موته خرب وصل
لكشاف مكاتبات لها وكتب أكياس عرشة بلغنا فيما املتسفرة وأعطى بذلك، فأذن رمته،
عظمه عىل جلده جف وقد تابوت، يف به وحرضت وسافرت باملساعدة، القبيل الوجه
ودفنوه كفارة، وأمامه مشهًدا له وعملوا شهور، ستة بنحو موته بعد وذلك لنحافته،

بك. مرزوق ابنه عند الصغرى، بالقرافة
بنواحي الشهري الخرضي حجاج املحتسب طلب عرشه سابع الخميس ليلة ويف
سادس يف وذلك املبيضة، لحارة املجاور السبيل عىل وشنقه الجمالية إىل فأخذه الرملية،
فأخذه برفعه أذن ثم القابلة، الليلة من ملثلها معلًقا وتركوه السحور، وقت الليل من ساعة
وغريها. باشا خورشيد واقعة يف مرة غري ذكره تقدم الذي هو وحجاج ودفنوه، أهله

عىل شيًخا وكان الهمة، عظيم القامة طويل والشجاعة باإلقدام مشهوًرا وكان
بنى الذي وهو أخالق، ومكارم النواحي بتلك وكلمة َصْولة صاحب الخرضية، طوايف

الفتنة. أيام الغلة عرصة عند الرملية بآخر البوابة
ولم بأمان، مرص إىل حرض ثم األلفي إىل وانضم الحوادث، تلك بعد مراًرا واختفى
ُقتل بل شنقه، يوجب فَعله بجرم هذه عىل يؤخذ ولم وسكون، هدو يف حالته عىل يزل

لغريه. وزجًرا سابق لحقد مظلوًما
أوىف القبطي مرسى لسادس املوافق رمضان شهر عرشين تامن االتنني يوم ويف
وغريه، والقايض بك كتخدا بحرضة التالت يوم صبح السد وكرس بالوفا، أذرعه النيل
عىل مواظب واملحتسب وهذا العادة، مثل مهرجان فيه يقع ولم الخليج، يف املاء وجرى
الكنافة بعضصناع وأقعد بالدبوس، والرضب اآلذان بجرح ويعاقب ونهاًرا ليًال الرسوح
القناديل ووقود باملاء رشها ومواظبة األسواق بكنس وأمر النار، عىل التي صوانيهم عىل

قنديل. الحوانيت من تالتة كل وعىل الدور، أبواب عىل
واألصفر، األخرض بالبطيخ الواردين ليتلقى بوالق إىل يذهب ثم الليل، آخر ويركب
مراكز إىل بالذهاب يأمرهم ثم املفروض، مكوسها بدفع ويأمرهم الرشوات عدة ويعرف
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يعود ثم طرفه، من يرسله من بحرضة أو بنفسه يأتيهم حتى شيٍّا يبيعون وال بيعهم
ويرتك بثمن، والصغري بثمن الكبري ويميز عدًدا، أحدهم فرش يف فيحيصما عليهم طايفا
لصاحبه ويعطي فرضه بما الناس عىل ويبيع بنفسه هو يقف أو يبارشه، من البايع عند
أما له: فيقول ومصارفه مكسه بعد وأكثر قروش العرشة ربح قد فرياه والربح، الثمن

عليه؟ الزياده يف أيًضا تطمع حتى القدر هذا ربح مثلك يكفي
والذي الوارد السمن من يرد ما عىل ويحلق غريهم عىل ويطوف يكر ذلك مع وهو
الرطل، نصًفا وعرشون أربعة وهو املفروض بالسعر منهم فيزنه املزارعني، عىل تقرر
يبيعونه وهو وعرشون ستة وهو املقرر، بالثمن للبايع ويعطيه الفوارغ عليهم ويرد
سامًلا وجدان بأسهل الناس ويناله وعرشون، تمانية وهو رطل كل يف نصفني بزيادة
مواعينه إىل والعكار امُلْرتة من فيه يوجد عىس ما بإعادة ويأمرهم والغش، الخلط من

فوارغه. مع ليوزن
ويأخذ البعض فيطلق السمن، من الدولة ألكابر ولو للناس يرد ما أيًضا ورصد
حسب الدولة، لصاحب كان ولو والدجاج، البطيخ من يأتيهم ما وكذلك بالثمن، الباقي
بضايع إىل أحكامه وتعدت األشيا، وجدان كثرة عىل للحرص ذلك كل بذلك، له إذنه
مشرتواتهم قوايم وطلب وخالفهم، واملحالوية مرجوش وأهل الهندية واألقمشة التجار

قبله. محتسب من يعتادوه لم لكونهم الناس أكثر خناق فضاق مكايلهم يف والنظر
وظيفة فإن القديمة، املرصية الدول يف وأحكامهم الحسبة والة خرب وصله وكأنه
وكان األشيا، جميع عىل والتكلم والعدالة التحكم وله قضاء، وظيفة االحتساب أمني
عىل حتى العدالة، ونظام والقوانني والعلوم املعارف جميع من املتضلع إال يتوالها ال
له أذن لإللقا أهلية فيه وجد فإن ويباحثه مجلسه فيحرض العلوم، لتقرير يتصدر من
والبزدرية البيطارية حتى والجراحية األطباء وكذلك يستكمل، حتى منعه أو بالتصدر
األسفار يف املراكب وسق يف والنظر املاء، يف السباحة ومعلمو املكاتب يف األطفال ومعلمو
للشيخ مؤلَّف ذلك ويف رشحه، يطول مما املاء روايا ومقادير األشيا نقل يف الدواب وأحمال
يف ملا وتطلعه املتويل، وطمع االحتكار وعدم العدالة مع ذلك بعض سهل وقد الرفعة، ابن

وأرزاقهم. الناس أيدي
صالح ما الحارث أبا يا له: فقال سعد بن الليث سأل الرشيد أن يحكى ومما
فمن أحكامها وأما فبالنيل، ومزارعها أمرها صالح أما له: فقال مرص) (يعني بلدكم؟

الكدر. يأتي العني رأس
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يف مناديه أرسل أنه وهو الطنبور، نغمات يف املحتسب زاد رمضان أواخر ويف
عمروها التي البيوت بإخال والشوام واألروام األرمن نصارى عىل ينادي القديمة مرص
األول زيهم إىل يعودوا وأن النيل، عىل املطلة واملؤجرة وامللك باإلنشا بها وسكنوا وزخرفوها
واستخدامهم الفارهة والرهوانات والبغال الخيول ركوبهم وعدم الزرق العمايم لبس من
أخصا صاروا ألنهم جانبهم؛ يراعي وهو بالشكوى الباشا إىل أعاظمهم فتقدم املسلمني،

الصحبة. وندما الحرضة وجلسا الدولة
وجميع يحلقونها وال يرتكونها بأنهم اللحى ومحلقي املردان عىل مناديه نادى وأيًضا
يأمرهم أن فيهم فأشيع السن، يف طعن ولو اللحى حلق سنتهم األتراك وغالب العسكر،
املحروقي محمد السيد وكذلك الكباير، من يرونه بل لقواعدهم خرم وذلك لحاهم، برتك

به. منوط ذلك فإن الغورية أهل من التجار بضايع إىل تعرضه بسبب
ساحل من حملها إىل الِجمال فأرسل سمن مواعني بك عابدين إىل ورد ذلك أثناء ويف
وأخربوا فارغة الجمال وعادت مخزنه، وأدخلها فأخذها املحتسب خربها فبلغ بوالق،
وأخذوها، املخزن من فأخرجوها العسكر من عدة فأرسل لها، املحتسب بحجز مخدومهم
بالدبوس أرنؤدي املذكور عسكر من شخًصا رضب أنه واتفق حاًرضا، املحتسب يكن ولم
املحتسب. عىل وشنع بك كتخدا إىل وركب الحنق، بك بعابدين فاشتد يموت، كاد حتى

بكف إليه فتقدم الباشا إىل األمر فأنهي واحد، زمن يف وصادفت الشكاوى وتعددت
الباعة حكمة يتعدى ال أن وأمره وزجره الكتخدا فأحرضه األفعال، هذه عن املحتسب
ويؤدب امليزان أمامه يكون وأن قبله، منصبه يف كان من أحكام عليهم يرسي كان ومن

الدبوس. دون بالكرابيج املستحق

(١٢٣٢ الخميس(سنة بيوم شوال شهر واستهل

ورفعوا الفرح فأظهروا عزله، السوقة بني وأشيع العيد، أيام يف الرسوح املحتسب فرتك
حالتهم إىل ورجعوا األعني، عن وأخفوه والجبن السمن من أيديهم بني ظاهًرا كان ما
املنتزهات إىل وخرجوا الحانوت بعضهم وأغلق السعر، وغال والخيانة الغش يف األوىل

واليم. وعملوا
وكانوا وزغلية، اق ُرسَّ إنهم قيل متفرقة، أماكن يف أشخاص عدة شنقوا رابعه ويف
وشق خازنداره، أركب بل األمر، حسب املحتسب يركب ولم رمضان، أيام يف مسجونني
الجربوت، يف األوىل الحالة دون لكن الدبوس، وبيده أيًضا هو ركب ثم عنه، عوًضا بامليزان

غريهم. عن فضًال النصارى عىل حكمه يَْرسِ ولم
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الشارع وسط من بها وشقوا القلعة من الكعبة بكسوة نزلوا السبت يوم عارشه ويف
الحسيني. املشهد إىل

النرص، باب خارج إىل الركب أمريُ وخرج املحمل أداروا عرشه سابع السبت يوم ويف
من األغنام يشرتون وطفقوا وبوالق، إنبابة بر إىل املغرب ناحية من كثرية حجاج ووصلت
ويذهب وزن، غري من جزاًفا الناس عىل وطرقها ببوالق ويبيعونها ويذبحونها الفالحني
بالضعف السعر عىل والزيادة الفاحش الغبن يف فيقعون منهم، الرشا إىل الناس من الكثري
الباشا أغنام من املذبح من القصابون يحمله ما رداءة منهم الرشا يف ورضورتهم وأكثر،
ويموت والعطش، بالجوع واإلقامة السفر من هزلت وقد والقرى، البالد من املحرضة
وما الريحة املتغري وفيه للناس، بالبيع الجزارين عىل ويزنونه فيسلمونه منها الكثري
وتحمل بالغبن األجناس هوال من الرشا إىل الناس اضُطر ذلك فبسبب النفوس، تعافه

أخالقهم. سو
والباشا ومجاريح، قتىل بينهم وقتل رشور العسكر بعض وبني بينهم وحصل
األزقة وملوا كثروا ألنهم ارتحلوا ثم الفتن، وقوع من خوًفا عنهم يتغافلون الوقت وحكام

والنواحي.
فأحسن يصحبهما، ومن سليمان السلطان ولدا وفيه الفايس الركب أيًضا وحرض
منزل يف وأنزلوهم ولوازمهم، بمالقاتهم املحروقي محمد السيد وتقيد نزلهم، الباشا
وفيها هدية، للباشا وأهديا بهم، تليق نفقات عليهم وأجريت الحسيني، املشهد بجوار

ذلك. وغري حرير وبرانس بغال عدة
السنة هذه يف الحجوج وكانت الربكة، من املرصي الحج ارتحل عرشينه تامن ويف
األجناس، ساير من وفالحني وجركس وبشناق وططر أتراك األجناس ساير من كثرية
التي املراكب لقلة السويس من الحجاز إىل القلزم بحر عىل املسافرين من الكثري ورجع
وأخالط العساكر ازدحام من بها ما عىل زيادة الزحام كثرة من املدينة وغصت تحملهم،
الشامية والبالد اآلفاق من يرد ومن واملسافرين، املشيعني القرى فالحي من العالم
واملتاولة الدروز من الباشا استدعاهم والذين والواردين، والدالة واألرمن الروم ونصارى
الرشقية، بوادي استجده وما الحرير، وشغل واملزارع الصنايع لعمل وغريهم والنصريية
الخيالة ومرور االزدحام كثرة من بالشارع مر إذا والهول الشدة يقايس اإلنسان إن حتى
ما سوى الدولة، لعماير واألحجار واألنقاض األتربة تحمل التي والِجمال األوسية، وحمري
الضيقة، العطف داخل يف الزحمة حتى والرتاسني والبضايع األحطاب حمول من عداها
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ثم الخمسني، نحو الطريق من القطعة يف يكون بحيث الكالب كثرة ذلك عىل وزيادة
مما بعضها مع وتشاجرها املارين، عىل الليل يف وخصوًصا املستمر، ونباحها صياحها

الهجوع. ويمنع النفوس يزعج
ونظروا مرورهم وتكرر استقروا ملا فإنهم الكالب، بقتلهم الفرنساوية أحسن وقد
لغرابة عليهم وخصوًصا والعوا، الهبهبة سوى منفعة وال حاجة غري من الكالب كثرة إىل
وجميعها إال النهار أصبح فما املسموم، باللحم منهم طايف عليهم فطاف أشكالهم،
إىل بالحبال كذا يسحبونها والصغار الناس فكان الشوارع، بجميع مطروحة موتى
بمنِّه واآلخرة الدنيا يف الكرب مطلق عنا يكشف فاهلل فيها، ومن األرض واسرتاحت الخال،

وكرمه.

(١٢٣٢ (سنة القعدة ذي شهر واستهل

الحصوة. من املغاربة الحجاج ركب ارتحل الخميس وليلة األربع يوم خامسه يف
من الكثري فاجتمع البخارى، صحيح بقراية بأزهر للفقها األمر حصل أواخره ويف
مقدار يف فيها يقرون البخارى من وكراريس أجزا بينهم وفرقوا واملجاورين الفقها
حصول بقصد وذلك أيام، خمسة ذلك عىل فاستمروا الرشوق، بعد النهار من ساعتني
قلق ألبيه وحصل عنه، األخبار انقطاع مدة طالت وقد الوهابية، عىل باشا إلبراهيم النرص
عىل وكذلك عليهم، ُفرقت كيًسا عرشين للفقها نزَّل البخاري قراية أيام انقضت وملا زايد،

املكاتب. أطفال

(١٢٣٢ (سنة األحد بيوم الحجة ذي شهر واستهل

حرامية. إنهم ويقال خمسة، إنهم قيل أشخاًصا شنقوا رابعه يف
رسوج تالتة املرسلة الهدايا وصحبة السلطنة دار إىل التالتة األفيال أرسلت وفيه

وأرز. وسكاكر هندية وأقمشة ونقود كبوش وخيول مجوهر، رسج وفيها ذهب
السيد بيت رحبة إىل به وذهبوا املدينة، وسط من به مروا كبري آَخر وصل وفيه
النهار، أواخر إىل عليه للفرجة تجتمع والناس النهار أواخر يف به وقفوا املحروقي محمد
شخص وحرضبصحبته املدافع، عمل محل وهي بالطبخانة، وأوقفوا القلعة إىل طلعوا ثم
عىل يحتوي الوسادة حجم يف كبري مجلد ومعه والحكمة، بالطب واملعرفة العلم يدَّعي
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محمد السيد ببيت ونزل بيده، نسخه إنه قال دقيق، وخطه الحديثية، الستة الكتب
أيًضا وركب وكحال، املال من جملة فيه أنفق الجواهر، معجون له وركب املحروقي
شهرين بعد منها ويش أشهر ستة ميض بعد االستعمال يف عليهم ورشط لغريه، تراكيب

صنعا. إىل راجًعا سافر ثم أياًما وأقام وتالتة،
السابقة كاألعياد كثرية موايش فيه يرد ولم النحر، عيد كان عارشه التالت يوم ويف
لكثرتها األسواق منها تزدحم فكانت األرياف، من تأتي التي والجواميس، األغنام من
ولم الغايل، بالثمن ويباع بيومني، النحر قبل القليل النزر إال يرد فلم والرميلة، والوكايل
الجلود عىل التحجري مع منهم القليل إال كعادتهم للبيع النحر أيام يف الجزارون يذبح

ا. جدٍّ الرخيص بالثمن الدولة لطرف وتباع يشرتيها، من وعىل
آخر يف حدث ما منها التي الحوادث من بها تجدد ما استمرار مع السنة وانقضت
أو نول عىل ينسج وما باملكوك، يصنع ما وكل الحياكة أنواع وضبط الحجر من السنة
يف والحصري والفلِّ الخيش إىل كتان أو حرير أو إبريسم من األصناف جميع من نحوه
بالد أقىص إىل ودمياط إسكندرية من وبحري، قبيل وعرًضا طوًال املرصي اإلقليم ساير
ببيت دواوين الباب لهذا وانتظمت املتويل، هذا حكم تحت ناحية وكل والفيوم، الصعيد
واملعلم ذكر من ويحرضه املحروقي، محمد السيد ببيت وأياًما الخازندار بك محمود
أبو منصور واملعلم الشامي، كنعان يوسف املعلم ألبوابه واملفتتح ذلك كرب ومتويل غايل،

القبطي. رسبمون
يلزم وما والقرى، والبلدان بالنواحي يتقررون ومبارشين كتَّابًا ذلك لضبط ورتبوا
فيميض وخدمتهم، تقيدهم نظري يف يكفيهم ما واملشاهرات واملعاليم املصاريف من لهم
والبز القماش من بالناحية األنوال عىل موجوًدا يكون ما فيحصون لذلك املتعينون
ويكون الصانع، ذمة عىل عدده ويكتبون والدفايف، بالزعابيط املعروفة الصوف واألكسية
صاحبها أرادها وإن يفرضونه، الذي بالفرض ثمنه دفعوا نسجه تم إذا حتى به ملزوًما
املريي، بعالمة طرفيها من عليها الختم بعد يقدرونه الذي بالثمن املوكلني من أخذها
عىل تأديبًا وغرم وعوقب بل منه، أخذت املريي عالمة غري من شخصيش عند ظهر فإن

لغريه. وتحذيًرا اختالسه
املوكل فإن املجدد، العمل واستئناف النساجني عند الحاصل املوجود شأن هذا
فيقيمونه مشايخها من معروًفا شخًصا قرية كل من يستدعون ومبارشيها بالناحية
منهم والبطالني والشغالني األنوال بإحصا ويأمرونه الدراهم من مبلًغا ويعطونه وكيًال
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كغريهم بأجرتهم صناع لها ليس التي األنوال عىل بالنسج البطالني فيأمرون دفرت، يف
الالتي النسا عىل بها يطوفون دراهم تالتة أو لشخصني املتوكل ويدفع املريي، طرف عىل
ويأتون املفروض، بالثمن منهن ذلك فيشرتون أذرًعا، ويجعلنه بالنواحي، الكتان يغزلن
ملبيعها وجعلوا الزايد، بالثمن للبيع أماكن يف األقمشة أصناف تجمع ثم النساجني، إىل
ذلك، وغري معه ومن كنعان املعلم يجلس وبه الجالد، وخان طقية أبو خان مثل أمكنة
يُشرتى كان بعدما فضة نصف تلتماية إىل البطانة له يقال الذي القطن الثوب ثمن وبلغ
السابق الزمن يف يباع وأدركناه والجودة، الرداءة بحسب وأكثر، وأقل نصف بماية
يباع وكان فضة، نصف ستماية إىل الغليظ القماش املقطع تمن وبلغ نصًفا، بعرشين
عم رضرها فإن املحدثة، البدعة وهذه األصناف، باقي ذلك عىل وقس ذلك، تلت من بأقل

الكبري. العيل هلل والحكم والحقري، والجليل والفقري الغني
التي الرومية الهيئة عىل وأنشأه باآلثار الذي القرص هدم إليه املشار أن ومنها
هناك بات أنه وذلك قليلة؛ أيام يف وبيضوه وعمروه وهدموه بمرص، عمايرهم يف ابتدعوها
والزخارف بالفرض وتنظيمه تمامه وعند هواه، عىل بناه فاختار هواه فأعجبه ليلتني
الجيزة قرص ما ل يَتَنَقَّ كما والغلمان، الرساري مع األحيان بعض به املبيت إىل يرتدد جعل
القهار. الواحد هلل وامللك وأصهاره، أوالده رسايات من وغريها والقلعة واألزبكية وشربا

برب الكاينة املشهورة األهرام عىل االطالع قصدوا اإلنكليز اإلفرنج من طايفة أن ومنها
والفحص املستغربات األشيا عىل االطالع ورغبتهم طبيعتهم ألن الفسطاط؛ غربي الجيزة
يف التي والتماثيل والتصاوير البلدان وعجايب القديمة اآلثار وخصوًصا الجزئيات، عن
األقاليم مطلق يف أشخاص منهم ويطوف وغريها، القبلية بالناحية والربابي املغارات
ومواجريهم. ولوازمهم نفقاتهم يف املال من جمًال لذلك ويرصفون الغرض، هذا بقصد
وأقالم نقوش عليها أحجار قطع وأحرضوا الصعيد أقىص إىل ذهبوا إنهم حتى
باقية وأجسامها بأكفانها، موتى بداخلها كان أبيض رخام من ونواويس وتصاوير
صورته تمثال عىل مصور املقبور ووجه البال، من لها الحافظة واألدهان األطلية بسبب
الذي املنقط األسود السماقي الحجر من آدمية وتماثيل حياته، حال عليها كان التي
واحد كل وبيد الركب، عىل أيديهم واضعني كرايس عىل جالسني الحديد، فيه يعمل ال
أطول معه مفرغ واحدة قطعة كرسيه مع والشخص اليرسى، أصابعه بني مفتاح شبه
العبيد شبه وهم الشرب، علو يف منه دايرة نصف رأسه وعلو الطويل، الرجل قامة من
الواحد يحمل واحد قالب يف أفرغوا كأنما واحد، مثال عىل ستة وهم الصورة املشوهني

الصورة. جميل أبيض رخام من السابع وفيهم العتالني، من الجملة منهم
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سته فيها أحرضوه التي السفينة أجرة يف دفعوا كبري صنم رأس أيًضا وأحرضوا
هناك لتباع بالدهم إىل وأرسلوها فضة، نصف ألف وعرشون تلتماية عنها كيًسا عرش

الغريبة. األشيا يف املتاجر جملة من عندهم وذلك عليها، رصفوه ما بأضعاف
املعروف باكري مصطفى الشيخ ولدنا بصحبة فذهبت املذكورة، بالصور سمعت وملا
من بالقرب الربابرة بدرب قنصل بيت إىل اإلنكليزي املهدي إبراهيم وسيدي بالساعاتي،
صناعتهم من وتعجبنا ذكرته كما ذلك وشاهدت األزبكية، جهة سالمة الشيخ كوم
عالم إال قدرها يعلم ال التي والقرون السنني ممر عىل الباقية أبدانهم وصقالة وتشابههم
ونصبوا إليها فذهبوا اململكة، صاحب لهم وأذن األهرام أمر عىل االطالع وأرادوا الغيوب،
كثرية أتربة منها وأخرجوا داخلها إىل وعربوا والغلقان، واملساحي الفعلة وأحرضوا خيمة
بيت إىل فانتهوا وزبًال، كثريًا ترابًا منها ونقلوا الزالقة إىل ونزلوا وغريه، الوطواط زبل من

عنهم. بلغنا ما هذا مسلوك، غري املنحوت الحجر من مربع
رأس الناس تسميها التي األهرام من بالقرب التي العظيمة الرأس حوايل وحفروا
رافع بطنه عىل راقد كأنه ممتد واحد حجر من عظيم كامل جسم أنه فظهر الهول، أبي
وساِعداه الرمال، من عليه انهال بما مغيب جسمه وباقي الناس، يراها التي وهي رأسه،
أحمر سماق من استطالة إىل مربع صندوق شبه وبينهما أمامه، ممتدان مرفقيه من
أحمر بدهان مدهون حجر من مجسم سبع صورة داخله يف الطري، قلم شبه نقوش عليه
ذاك، يوم ورأيته القنصل، بيت إىل أيًضا رفعوه الكلب، مقدار يف ذراعيه باسط رابض
وتالتني اتنني فكان رأسه أعىل إىل صدره عند من الهول أبي جسم من املرتفع وقيس
أشهر. أربعة من نحًوا العمل هذا يف وأقاموا جسمه، باقي من الربع نحو وهي ذراًعا،

املشاهري من السنة هذه يف مات من وأما

الفايقة والتأليفات الرايقة التحقيقات صاحب الفهامة الفاضل العالمة العالم فمات
وعقليها نقليها كلها العلوم يف املتفنن الفهم، أهل صدور وصدر العلم، أهل شيوخ شيخ
بتحقيقاته سواها ما مُرص وباهْت املرصية بالديار العلوم يف الرياسة انتهت إليه وأدبيها،
واملنقول، املعقول بحور من الدرر نفايس واستخراج األصول، من الفروع استنبط البهية،
بن أحمد بن محمد بن محمد الشيخ األستاذ فرايد، عوايد وقلدها فوايد الطروس وأودع
وهو باألمري، الشهري األزهري املالكي السنباوي محمد بن العزيز عبد بن القادر عبد
بالصعيد، إمرة لهما كان القادر عبد وأباه أحمد أن وسببه أحمد، األدنى جده لقب
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الوهاب عبد سيدي عند بمرص نزلوا املغرب، من أصلهم أن لفظه من املرتجم وأخربني
وارتحلوا سنبو، بناحية بحصة التزموا ثم لهم، وثايق ذلك عن أخرب كما التخصيص، أبي

املرتجم. ولد وبها بها، وقطنوا إليها
والديه، بإخبار وألف وماية وخمسني أربع سنة الحجة ذي شهر يف مولده وكان
الشيخ عىل فجوده القرآن ختم قد وكان سنني، تسع ابن وهو مرص إىل معهما وارتحل
اآلجرومية، متن حفظ ما فأول العلم، طلب إليه وحبب والدرة، الشاطيية طريقة عىل املنري
أعيان دروس وحرض السقاط، العربي بن عيل سيدي عىل والشفا الصحيح ساير وسمع
كتب من وغريه الفقه يف الصعيدي الشيخ دروس والزم التحصيل يف واجتهد عرصه،
النووية، واألربعني النسفي، عقايد عىل السعد رشح البليدي السيد عىل وحرض املعقول،
األزهر بالجامع سودة ابن التاودي محمد الشيخ وعامله املغربي هالل عىل املوطأ وسمع

الحج. بقصد وروده سنة
من ذلك وغري الحنفي الفقه عنه وتلقى سنني، الجربتي حسن الوالد املرحوم والزم
الشيخ تلميذه وبواسطة عنه، والحكمة واألوفاق والفلكيات والهندسة كالهيئة الفنون

شيوخه. برنامج يف مثبتة إجازة له وكتب املالكي، النفراوي إسماعيل بن محمد
محمد الشيخ وعىل سعاد، وبانت البحث آداب يف الحنفي يوسف الشيخ وحرض
الشيخ وعىل املولد، يف الغيطي والنجم والشمايل الصغري الجامع من مجالس أخيه الحنفي
وتلقى باألولية، املسلسل منه وسمع السالم، عبد للشيخ الجوهرة رشح يف الجوهري أحمد
امللوي الشيخ إجازة وشملته الرشيف، هللا عبد موالي سلسلة من الشاذلية طريق عنه

باملنزل. انقطاعه أيام أواخر يف مسايل عنه وتلقى
فضله واشتُهر أمره ونما شيوخه، حياة يف الدروس إللقا وتصدر وأنجب ومهر
الصالت وتأتيه املغرب، بالد وخصوًصا اآلفاق يف ذكره وشاع أشياخه، موت بعد خصوًصا
والتلقي عنه لألخذ الطالبون عليه ووفد عام، كل يف النواحي وتلك املغرب، سلطان من
فيها حرضه دروًسا هناك وألقى السلطنة، دار إىل املقتضيات بعض يف وتوجه منه،

أشياخه. من به مجاز هو بما وأجازهم واستجازوه بفضله وشهدوا علماهم
يف مصنف منها التحرير غاية وهي الطلبة، بأيدي اشتُهرت مولفات عدة وصنف
ورشحه املذهب يف الراجح فيه جمع خليل، مخترص به حاذى املجموع، سماه مذهبه فقه
توقف إذا كان حتى العدوي، شيخه أيام يف مقبوًال منهما كلٌّ صار وقد نفيًسا، رشًحا
خليل، مخترص ورشح رشيفة، منقبة وهي األمري، مخترص هاتوا يقول: موضع يف شيخه
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وحاشية املخترص، عىل الباقي عبد الشيخ عىل وحاشية هشام، البن املغني عىل وحاشية
وحاشية هشام، البن الشذور رشح عىل وحاشية الجوهرة، عىل السالم عبد الشيخ عىل
املعراج، عىل وحوايش الفرايض، يف الرحبية عىل الشنشوري عىل وحاشية األزهرية، عىل
يتعلق فيما النريين مطلع سماه ومولف السمرقندية، عىل امللوي رشح عىل وحاشية
عما التلبيس ورفع الجنس، وعلم الجنس اسم بني الفرق يف األنس وإتحاف بالقدرتني،
املجموع، عىل وحاشية واإلفهام، الفهم آداب رشح يف النمام وثمر خميس، ابن عنه يسأل

متغزًال: قوله نظمه ومن القدر، سورة وتفسري

ن��س��ك��ي وأن��س��ي��ت ض��ي��ع��ت��ي ال��ه��وى ف��ي ض��اع��ت ال��م��دل��ل ال��س��ي��د أي��ه��ا
ف��ت��ك��ي ف��ي��ه ب��م��ا ول��و وت��ح��ك��م ل��س��واَي ت��م��ل ال ال��ل��ه ل��ك ي��ا
ال��ش��رك غ��ي��ر ي��م��ح��وه ش��يء ك��ل غ��ن��اه ع��ل��و ف��ي ال��ح��ق وان��ظ��ر

التشبيه: يف وله

ل��ألن��ف��س ن��زه��ة أن��س روض ف��ي غ��روب��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��س ل��ون ح��س��ن ي��ا
س��ن��دس ب��س��اط ع��ل��ى ي��ج��ول ذه��ب ن��اظ��ري ف��ي وك��أن��ه ف��ك��أن��ه

أيًضا: وله

ب��وارق ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ب��س��ط��ت ق��د ت��ح��ت��ه��ا وال��ب��ح��ر ال��ش��م��س أن ت��خ��ي��ل��ت
داف��ق ال��ض��وء وج��ه��ه م��ن وج��ه��ه��ا ف��ف��ي وج��ه��ه ي��ن��ظ��ر ال��م��رآة أت��ى م��ل��ي��ح

أيًضا: وله

م��ش��ت��رك ال��ق��ل��ب أن ال��غ��ي��ر ت��وه��م وإن ال��س��الح ب��ي��ن م��ن ال��ق��ل��ب م��ال��ك ي��ا
م��رت��ب��ك ف��ي��ك ص��ب ق��ل��ب ع��ل��ى أي��ًض��ا ف��غ��ر ل��دي��ك ح��ظ��ي ع��ل��ى أغ��ار إن��ي
س��ل��ك��وا ال��ردى ط��رق س��وم��ه��م ن��ف��وس ت��س��ول��ه ع��م��ا ي��ن��ت��ه��وا ل��ه��م وق��ل
م��ل��ك��وا وم��ا ح��ل��وا م��ا ال��ل��ه وي��ع��ل��م م��ل��ك��وا وق��د ح��ل��وا أن��ه��م ت��وه��م��وا
ال��م��ل��ك أن��ه ي��روى ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي وم��ن ال��ج��م��ال ق��ط��ب ي��ا ال��ك��ل س��ي��د ي��ا
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م��ل��ك��وا ال��ه��وى أه��ل إذ رم��ي��م��َي ف��اب��ع��ث أم��ل��ي ي��ا ال��غ��ي��ر ي��ه��وى ق��ل��ب��َي ك��ان م��ا
ي��ع��ت��رك ب��ال��ف��ك��ر خ��اط��ر ل��ي��ش��ت��ف��ي ل��ي ش��أن��ك ح��ج��ب وارف��ع ال��ب��ي��ن وأس��ق��ط
ي��م��ت��س��ك ب��ال��ع��ه��د ل��ه ع��ي��وب ع��ل��ى ف��ت��ى رج��اء ت��ق��ط��ع ال ذات��ك ب��ل��ط��ف

أيًضا: وله

ت��س��ل��م األح��زان م��ن وال ي��ت��م س��رور ب��ه��ا ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا دع
م��ح��ت��م أم��ر زوال��ه ف��غ��م ف��رًض��ا ت��م ق��د أن��ه ون��ف��رض
ت��غ��ن��م ف��ي��ه م��ا ال��ب��ق��ا دار إل��ى ع��ب��ي ث��م غ��ري��بً��ا ف��ي��ه��ا ف��ك��ن
أع��ل��م وال��ل��ه ن��اف��ع، ب��ش��يء ف��ل��ه��و ل��ه��م م��ن ب��د ال وإن

الفصيح. واللسان الصحيح والذوق املليح النظم من ذلك غري وله
يكاد انزعاج، غري من طبعه ينزعج املزاج لطيف القلب رقيق — هللا رحمه — وكان
وزاد أعضاه وتراخت قواه ضعفت وبآخره ويسقمه، يوهنه املنافر وسماع يومله، الوهم
عنه املنون وداعي تتسلسل، به واألمراض ويتململ، أنينه ويزداد يتعلل يزل ولم شكواه
جدٍّا حافل مشهد له وكان الحرام، القعدة ذي عارش االتنني يوم َ تُُويفِّ أن إىل يتحول، ال
السلطان عمارة من بالقرب العفيفي الوهاب عبد الشيخ مدفن بجوار بالصحرا وُدفن
األمري، محمًدا الشيخ النحرير العالمة ولده وخلف والحزن األسف عليه وكثر قايتباي،
واملجالس الدواوين ويحرض الطلبة، ويفيد الدروس يقرا كوالده الصدور أحد اآلن وهو

فيه. هللا بارك — العالية
املدابغ، بحارة يسكن لكونه املدابغي، خليل الشيخ العالمة الفقيه الشيخ ومات
مع فضله واشتُهر واملعقول، الفقه وحصل األوىل، الطبقة من األشياخ دروس حرض
يتجمل ولم باألجرة، الكتابة من ويكتسب متواضًعا، متقشًفا الناس عن وانجماعه فقره
تامن االتنني يوم َ تُُويفِّ العوام، جملة من أنه به الجاهل يظن الفقها، بزي وال باملالبس

السنة. من القعدة ذي عرش
ببوالق، لسكنه البوالقي زكرى بأبي املعروف عيل الشيخ الورع الفقيه الشيخ ومات
الدروس يقرا يوم كل يف األزهر الجامع إىل ويأتي ببوالق، الدروس إلقرا مالزًما وكان
إىل عليه يأتي كان الذي حماره ومات الظهر، بعد بوالق إىل ويرجع الطلبة، ويفيد
بعض عليه أشفق حتى مدة يعود ثم ماشيًا ويأتي عادته عن يتخلف فلم األزهر، الجامع
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يوم َ تُُويفِّ حتى وانكساره حالته عىل يزل ولم حماًرا، له واشرتوا بوالق أهايل من املشفقني
رحمته مستقر يف وجمعنا وإيانا هللا رحمه السنة، من القعدة ذي شهر تامن الخميس

آمني.
خزينة كاتب وهو خوجا، ويل له ويقال أفندي ويل املسمى الدولة أكابر من ومات
ودوًرا بيوت عدة فيها وأدخل اللوق، باب بناحية التي العظيمة الدار وأنشأ الباشا،
أبي بربكة املعروفة الربكة عىل مطل وبعضها الجهتني، من لها ومالصقة تجاهها جليلة
أقارب لبعض ابنته وزوج صاهره، الباشا أن املايض العام أخبار من وتقدم الشوارب،
احتفل عظيًما مهًما له وعمل وآخر، أغا رشيف له يقال الذي مثل به الخصيصني الباشا
ربيع عرشين تاني يف مات أن إىل متمرض وهو ذلك كل وشنًكا، وزفة الغاية إىل فيه
فسبحان ذلك، وغري واألمتعة والجواهر النقود من كثري له فُوجد تركته وُضبطت التاني،

يموت. ال الذي الحي
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وتالتنيومايتنيوألف تالتة واستهلتسنة
(١٨١٧م)

وهو باشا، عيل محمد الوزير وحاكمها مرص ووايل االتنني، بيوم املحرم واستهل
الثغور أزمة وبيده وضواحيها، الحجازية واألقطار بل وبحريها، قبليها فيها املترصف

اإلسالمية.
غيابه حال يف مقامه قايم وهو بك، بكتخدا املعروف الظ بك محمد ووزيره
ومبارشة الخصومات وفصل والجزئية، الكلية األحكام ديوان يف واملتصدر وحضوره،

الحرمة. وافر الكلمة نافذ األحوال،
الخزينة عىل ليوفر األصناف تعديل أمر أيًضا ومتويل أغا إبراهيم الباب وأغات
واملوزون املكيل يف الفحص فيشدد أمره ويخفي صنف، كل عىل املتويل يأكله ما
األموال، من الكثري القليل من فيجتمع قليًال، ولو املخبأ يستخرج حتى واملزروع،
يش ذلك ألن بعضه؛ وفا عىل له قدرة ال ما له فيجتمع واليته مدة املتويل فيحاسب
من يقاسيه ما ويقايس بأداه الكبري ويلزم وأتباع، أشخاص أيدي عدة يف استُهلك قد
عوًضا أغا سليمان الباشا وسلحدار األهوال، ومكابدة النعمة وسلب والرضب الحبس
األماكن أخذ عىل السلط وهو السابق، العام يف عنها الستعفاه السلحدار بك صالح عن
ويرشع فيها البنا يختار التي الجهة إىل فيأتي وحوانيت، ورباًعا خانات وبناها وهدمها
يش وهو القديمة، حججهم يف هي كما أثمانها فيعطيهم أربابها ويأتيه هدمها، يف
وغال العالم، وكثرة التخريب، لعموم الوقت هذا يف العقارات أثمان لغلو بالنسبة نادر
يوجر صار بالقليل يؤجر كان الذي املكان إن حتى بأهلها، املساكن وضيق املون
أموال قبض وخدمته الخازندار بك ومحمود ذلك، ونحو القديمة األجرة أمثال بعرشة
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سويقة بخط وديوانه والشكاوى، الدعاوى من بذلك يتعلق وما والرزق، واألطيان البالد
الالال.

صهر بك محمد الدفرتدار وكذلك األقباط، وريس الباشا رس كاتب غايل واملعلم
القبلية. الجهة وحاكم الباشا

عيل والزعيم البهلوان، أغا حسن مستحفظان وأغا أفندي، مصطفى والروزنامجي
ورجع عليه، كان عما همته بردت وقد املحتسب، كرد أغا ومصطفى الشعرواي أغا
منه الطالب يحصل فال الشمع معمل عىل الناس وازدحم كاألول، األدهان قلة يف الحال
العسكر ووقوف املجلوب، لعدم الدجاج بيض وجود انعدم وكذلك األنفس، بشق إال شيٍّا
فيأخذونه القرى، من املدينة إىل الداخلني الفالحني من منه يش معه يكون من ورصدهم

بنصفني. الواحدة البيضة بيعت حتى القيمة، بدون منهم
كل املناداة وتكرار والنقص بالزيادة اضطراب يف أمرها يزل فلم املعاملة وأما
وتمانني، أربعماية إىل واملحبوب فضة نصف أربعماية إىل الفرانسة الريال ورصف قليل،
العددية األنصاف هذه وأما نصف، تمانماية إىل واملجر نصف، تسعماية إىل والبندقي

األيدي. يف ملسمياتها وجود ال أسما فهي تذكر التي
بيع يف والنظر الرشكا ملحاسبة إسكندرية جهة إىل الباشا سافر عرشه تاني ويف

واملراسالت. واملتاجر الغالل
الحجاز. إىل مجردة ومغاربة أتراك عساكر ارتحلت عرشه تاسع ويف

(١٢٣٣ (سنة األربع بيوم صفر شهر واستهل

املغاربة. حجاج من الكثري وصل عرشه ثالث يف
العرص وقت اليوم ذلك ويف الحاج، جاويش وصل عرشه سابع الجمعة يوم ويف
له حصلت بأنه باشا إبراهيم من وصلت لبشارة القلعة من مدافع عدة رضبوا
يف طاعن وهو عتيبة ويسمى أمريها عىل وقبض الوهابية بالد من بلدة وملك نرصة

السن.
من الحاج وأمري واملحمل املرصي الحاج ركب وصل عرشينه حادي التالت يوم ويف

الدالة.
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(١٢٣٣ (سنة الجمعة بيوم األول ربيع شهر واستهل

سبعة شنًكا له ورضبوا القلعة، إىل وطلع موكبًا له فعملوا السلطنة دار من قابجي وصل
الخمسة. األوقات من وقت كل يف تُرضب مدافع وهي أيام

ثمنه كان الذي الواحد القنديل وبيع الزجاج، القناديل وجود انعدم الشهر هذا ويف
وجد. إذا نصًفا بستني أنصاف خمسة

(١٢٣٣ (سنة السبت بيوم التاني ربيع شهر واستهل

القبطي. أمشري أول أيًضا ووافقه
غاية يف وكانوا املغاربة، حجاج من والكثري املغرب سلطان أوالد سافر منتصفه ويف
فكانوا الطرق، جميع من بينهما وما وبوالق املدينة أسواق منهم ازدحمت بحيث الكثرة
بعد وزن غري من جزاًفا الناس عىل ويبيعونها ويذبحونها الفالحني من األغنام يشرتون
املوجود اللحم رداءة بسبب منهم للرشا الكثري فذهب حاجتهم، مقدار ألنفسهم يرتكوا أن

الزايد. بالثمن عليهم وقف ولو الجزارين، بحوانيت
إلبراهيم حصلت بنرصة يخرب الحجازية الديار ناحية من مبرش حرض أواخره ويف
منها فخرج بها، كان مسعود بن هللا عبد وأن الشقرا تسمى بلدة عىل استوىل وأنه باشا،
هذا وصل فلما يومني، مسافة والدرعية األتراك عسكر بني وأن ليًال، الدرعية إىل هاربًا
سادس األربع يوم من الغروب وقت وذلك القلعة، أبراج من مدافع لقدومه املبرشرضبوا

عرشينه.

(١٢٣٣ (سنة األحد بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

األزرق من زيهم يلزموا بأن واألروام األقباط من للملة املخالفني طايفة عىل نودي فيه
ويتعممون يش، كل يف الحد عن خرجوا ألنهم البيض؛ العمايم يلبسون وال واألسود،
والخيول، والبغال الرهوانات ويركبون الثمن، يف والغالية امللونة الكشمريي بالشيالن
الرائي يظن وال طريقهم، عن الناس يطردون العيص بأيديهم الخدم وخلفهم وأمامهم
الخال إىل منهم الطايفة وتخرج األسلحة ويلبسون الدولة، أعيان من أنهم إال لهم
النَّْهي هذا أحسن فما ذلك، وغري الرصاص بالبنادق عليه يرضبون نشانًا لهم ويعملون

دام. لو
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النهار، أواخر بإسكندرية غيبته من الباشا حرض عرشينه حادي السبت يوم ويف
مدافع بها فرضبوا القلعة، إىل صبحها يف وطلع بقرصشربا فبات مدافع، لقدومه فرضبوا

أيام. وتسعة أشهر أربعة بإسكندرية غيبته مدة فكانت أيًضا،
عىل استوىل باشا إبراهيم بأن ببشارة الحجاز رشق من هجان وصل أواخره ويف
فرضبوا ساعة، عرشة ثمان إال الدرعية وبني بينه يبَق ولم الوهابية، بالد من كبري بلد

ومدافع. شنًكا
الرشيف بعصيان فيها يخرب بمراسلة بجدة الذي باشا حسن من هجان وصل وفيه
ينُج ولم وقتلهم، العساكر من النواحي بتلك من حارص وأنه الحجاز، يمن بناحية حمود

الخيل. جرايد عىل فر من وهو القليل إال منهم
باشا خليل بطلب الباشا وأرسل للسفر، عساكر تجريد يف االهتمام أيًضا فيه ووقع
باألزهر البخاري صحيح بقراءة األمر وحصل وخالفه، هو بحري ناحية من للحضور
أوالد عىل دراهم ُفرقت وكذلك أكياس، عرشة األزهر مجاوري عىل وُفرق يومني، فقري

املكاتب.

(١٢٣٣ (سنة الثانية جمادى شهر واستهل

املنخسف وكان الليل، من ساعة سادس يف للقمر خسوف حصل التالت ليلة منتصفه يف
باألزهر. البخاري صحيح بقراءة أيًضا األمر وحصل النصف، مقدار منه

بها. ومات بجراحه أصيب وأنه حمود الرشيف بموت الخرب ورد وفيه
النهار، من ساعة تالت يف للشمس كسوف حصل عرشينه تاسع التالت يوم ويف
من بشارة لوصول مدافع ُرضبت اليوم ذلك ويف التلت، مقدار منها املنكسف وكان
من معه ومن وهو محصورون، الوهابية وأن الدرعية من جانبًا ملك بأنه باشا إبراهيم

بهم. محيطون العربان

(١٢٣٣ (سنة شعبان شهر واستهل

بدورهم. ونزلوا البحرية الجهة من باشا دايل بك وحسني باشا خليل حرض فيه
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(١٢٣٣ (سنة األحد بيوم رمضان شهر واستهل

ألمر الدرعية نواحي من جهة إىل ركب باشا إبراهيم بأن وأخرب نجاب وصل منتصفه يف
وقتلوا غفلة حني عىل العريض عىل وكبسوا غيابه الوهابية فاغتنم عرضيه، وترك يبتغيه
من جملة وارتحل االهتمام، قوي ذلك فعند الجبخانة، وأحرقوا وافرة عدة العساكر من

ورمضان. شعبان يف بعًضا بعضهم يتلو وبحًرا برٍّا تالت دفعات يف العساكر
والدخول. الخروج يف وترددوا النرص، باب خارج إىل باشا خليل عريض وبرز

يأكلون باألسواق منهم الكثري فيجلس السفر، بحجة رمضان يف الفطر واستباحوا
وال احتشام غري من والتتن للدخان أقصاب وبأيديهم بالشوارع، ويمرون ويرشبون
لدين املخالفني الكفار وغزو الجهاد بقصد الخروج اعتقادهم ويف الصوم، لشهر احرتام
ينْرسُّ خرب ورود ومنتظر ومتقلق الخاطر متكدر والباشا الصوم شهر وانقىض اإلسالم،

بسماعه.

(١٢٣٣ (سنة االثنني بيوم شوال شهر واستهل

برؤيته. وشهدوا املحكمة إىل األتراك من جماعة فحرض ا، جدٍّ الرؤية عرس هالله وكان
فأخروا أذرعه، النيل أوىف القبطي أبيب شهر عرشي لثامن املوافق اليوم ذلك ويف
الخميس يوم الجمع وحصل األربع، يوم بالوفا ونودي العيد أيام تالتة الخليج سد فتح
جمًعا فكان بالحضور، عادة له ومن والقايض بك كتخدا الخليج فتح وحرض رابعه،
يف النار واشتعلت الليلة، تلك والروضة السد جهة يف العالم أخالط من عظيًما وازدحاًما

بعضهم. ومات أشخاص فيها واحرتق الحديقة
وسط من وشق موكب، يف السفر إىل املعني باشا خليل خرج السبت يوم سادسه ويف
أتباعه من قلة يف داره إىل ورجع الفتوح، باب عىل وعطف النرص باب من وخرج املدينة،

منها. خرج التي طريقه يف
أرايض بقطع الناس ويأمر املدينة يف ونادى املحتسب أغا مصطفى انتدب وفيه
والبيوت الحوانيت أرباب فأخذ النافذة، الغري والحارات العطف حتى واألزقة الطرقات
أذيته، من خوفهم من وحملها األتربة ونقل والحفر، األرض قطع يف بأنفسهم يعملون
فلو الدولة، أهل عماير يف باستعمالهم الرتابني حمري واشتغال واألَُجرا، الَفَعلة ولعدم
وينقطع أرضه تقطع لم فإنه املاء، به يجري الذي الخليج أرض قطع يف االهتمام كان
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يلقيه وما القديمة الدور من عليه يتهدم وملا الطمي، من أرضه لعلو قليلة أيام يف جريانه
أتربة من وينقلونه يحفرونه ما إلقا الفعلة بهذه ذلك عىل وزاد األتربة، من فيه السكان

ونهاًرا. ليًال فيه منه القديمة والبيوت األزقة
عىل الخيالة وعساكره القلزم من الحجاز إىل مسافًرا باشا خليل ارتحل تامنه ويف

الرب. طريق
العادة. عىل الحسيني املشهد إىل الكعبة بكسوة نزلوا عرشه تالت السبت يوم ويف

باشا، دايل بك حسني وهو الحاج ألمري املوكب عمل عرشينه تاني االتنني يوم ويف
الربكة، إىل األربع يوم يف انتقل ثم الهمايل، تجاه النرص باب خارج باملحمل وخرج
القرى فالحي وأكثر الحجاج من الكثري وسافر عرشينه، تاسع االتنني يوم منها وارتحل

قليلة. أنفار واألتراك والقرمان املغاربة مثل األجناس، باقي ومن والصعايدة
الجديدة، السنة عىل الباشا لحرضة تقرير يده وعىل قابجي وصل اليوم ذلك ويف
وكذلك كثرية، مدافع وُرضبت الجمع بحرضة التقرير وقري موكب، يف القلعة إىل وطلع
شنك له فعمل السلطان، لحرضة ُولد بمولود بشارة فرمان صحبته قابجي قبله وصل

منتصفه. يف وذلك الخمسة، األوقات يف أيام تالتة ومدافع

(١٢٣٣ (سنة األربع بيوم القعدة ذي شهر واستهل

بقراءة يأمر قليل وكل االنتظار، وطول األخبار لتأخر الخاطر منفعل والباشا وانقىض
صدره ولضيق دراهم، والفقرا املكاتب صغار عىل ويفرق باألزهر، البخاري صحيح
إىل ثم شربا، قرص إىل ينتقل ثم قليًال، بالقلعة فيقيم بمكان؛ يستقر ال فكره واشتغال

وهكذا. الجيزة ثم األزبكية ثم اآلثار، قرص

(١٢٣٣ (سنة الجمعة بيوم الحرام الحجة ذي شهر واستهل

الينبع أمري الورداني أغا عثمان من بمراسلة الحجاز رشق من بشاير وردت سابعه يف
عظيًما، رسوًرا الخرب لهذا الباشا فانرس والوهابية؛ الدرعية عىل استوىل باشا إبراهيم بأن
القلعة من كثرية مدافع رضبوا ذلك وعند املبرش، عىل وأنعم والقلق الضجر عنه وانجىل

البقاشيش. ألخذ األعيان بيوت عىل املبرشون وانترش واألزبكية، وبوالق والجيزة
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العرص، قبل وذلك والينبع، السويس من بمكاتبات املرسوم وصل عرشه تاني ويف
بحيث املغرب، إىل العرص من الرضب واستمر جهة، كل من املدافع رضب من فأكثروا

مدفع. ألف خاصة بالقلعة رضب
املدينة داخل وزينة مهرجان بعمل أمر ذلك وعند العيد، أيام شنك ذلك وصادف
ببوالق الرتسخانه تجاه النيل بحر عىل وشنك والجيزة، القديمة ومرص وبوالق وخارجها
العمل، يف ورشعوا املعمار أفندي أمني لذلك وتقيد والحدادين، والخراطني النجارين من
والوطاقات والصواوين الخيام وأخرجوا بعساكرهم واألقاليم النواحي كشاف وحرض
وأولها بالزينة ونودي عرشينه، سادس التالت يوم وذلك الفتوح، النرصوباب باب خارج
والسهر. القناديل ووقود الدور وأبواب والخانات الحوانيت زينة يف الناس فرشع األربع،
يف والكد الحال ضيق من فيه الناس ما مع ذلك كل واملالعيب، الفرح وأظهروا
وكذا الحار والزيت والشريج الزيت من به يرسجون ما وعدم املعاش، أسباب تحصيل
الزيات يبيع وال الزياتني، بعض عند القليل إال منه يوجد وال وجوده شح فإنه السمن،
النعاج لحم من الرداءة غاية يف كان ما إال منه يوجد ال اللحم وكذلك األوقية، عن زيادة
وجوده امتنع الخبز حتى الغلة، وعرصات بالساحل القمح وجود أيًضا وامتنع الهزيل،
ليباع مقداًرا الباشا شون من فأخرجوا األمر، والية لهم َمن إىل األمر أنهي وملا باألسواق

مسوس. أكثرها الكيلة من أزيد منها يباع وال السوس أكلها وقد الرقع، يف
من مقدار للزياتني أطلقوا القناديل، يف به يرسج ما عدم من الناس شكا ملا وكذلك
املناداة ويكرر املنادي يطوف يوم كل ويف الزينة، لوقود الناس يف يباع يوم كل يف الشريج
وانقىض ونهاًرا، ليًال الحوانيت غلق وعدم والزينة والوقود بالسهر الناس عىل بالشوارع

مستمر. ومعظمها بحوادثه العام
من واملساتري البيوت بذوي خصوًصا والضيق، األذية شدة — أعظمها وهو — فمنها
اإلحباسية والرزق السايرة والجامكية الفايظ من وأرزاقهم إيرادهم قطع بسبب الناس
الضنك اشتد وملا العالم، من ألوف منها يتعيش وكان ذكرها، تقدم التي األنوال وضبط
بعض عىل املرصفجي وتحول التلت، برصف لهم فأمر عرضحالهم وتكرر بامللتزمني
السفر عساكر لوازم من بحوالة الطلب يلحقه قدر لديه اجتمع كلما فكان الجهات،

املجردين.
واإلرساليات املصاريف لكثرة وذلك يش؛ عىل يحصل لم الناس وأكثر العام وانقىض
والذهب الفرانسة الريال خصوص أصناف من املال وخزاين واملون والغالل الذخاير من

النواحي. بتلك الريجة األصناف وهي باألحمال، اإلسالمي واملحبوب البندقي
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كتاب أعيان أحد أخربني فقط، وضواحيها بمرص إال لها رواج فال القروش وأما
خمسة املرات من مرة يف خاصة العرب ِجمال عىل الذخرية حمل أجرة عن الخزينة
فرانسة، ستة بعري كل أجرة عن حسابًا املدينة إىل الينبع من وذلك فرانسة، ألف وأربعني
من ثم ذلك، وصول عند املدينة أمري يدفعه األخري والنصف الينبع، أمري نصفها يدفع
والبعوث، التكرار يشمستمر وهو فرانسة، ألف واألربعني املاية يبلغ ما الدرعية إىل املدينة

حيان. بن جابر وإكسري وهامان قارون كنوز إىل ويحتاج
النصارى وحارة السورين بني إليه املشار الباشا بإنشاها أمر التي العمارة ومنها
نصارى أكابر بإشارة وذلك الخرنفش، جهة إىل منها املتوصل العدس بخميس املعروفة
عمارة وهي وغريهم، اإلفرنج بالد من الواصلون الصنايع أرباب بها ليجتمع اإلفرنج
يصنع التي األصولية اآلالت صناعة يف مدة املايضواستمروا العام من فيها ابتدوا عظيمة
ذلك، ونحو والتزجات واملناشري والقواديم للحديد واملخارط السنداالت مثل: اللوازم بها
واآلالت والدواليب األنوال عىل املكان يحتوي وُصنَّاًعا مكانًا وصناعة حرفة لكل وأفردوا

واملقصبات. واألقمشة الحرير وأنواع القطن لصناعة والرتكيب الوضع الغريبة
غالم آالف أربعة بجمع وألزموهم الحارات مشايخ جمعوا العام هذا أواخر ويف
ويرجعوا يومية أجرة ويأخذوا ويتعلموا الصناع أيدي تحت ليشتغلوا البلد أوالد من
الصناعة بحسب والتالتة والقرشان القرش له يكون من فمنهم النهار، أواخر ألهاليهم
هذا يف إليه واملحتاج إتمامها، بعد غالم آالف العرشة نحو إىل احتيج وربما يناسبها، وما

األموال. من عظيمة مقادير عليها رصف عظيمة كرخانة وهي املذكور، القدر الوقت
البحر من يخرج حيوان دمياط بناحية الرشقي بالبحر بأرايضاألرز ظهر أنه ومنها
وكان أكثره، يتقايأ ثم الزرع من الفدان فريعى ولونه، العظيم الجاموس قدر يف الرشقي
بالحجارة ويرجمونه الناحية أهل من الكثري عليه فيجتمع املايض، العام من ظهوره
ابتلع أنه واتفق البحر، إىل ويهرب جلده يف تؤثر فال الرصاص، بنادق عليه ويرضبون
تبنًا وحشوه جلده، وسلخوا وقتلوه عليه وتكاثروا وسقط عينه يف أصيب أن إىل رجًال
أعظم أنه رآه ممن واحد غري وأخربني والناس، الباشا عليه وتفرج بوالق إىل به وأتوا
رأس يشبه عظيم ورأسه أملس وجلده قدًما، عرش تالتة طوله الكبري، الجاموس من
غالظ وأرجله السمك، ذنب مثل وذنبه الفم، واسع دماغه، أعىل يف وعيناه عرس، ابن
بيت إىل وأدخلوه الجمل، كخف وأسفلها طوال ظلوف أربع أواخرها يف الفيل أرجل مثل
بتمن اإلفرنج عىل يبيعه وهو األرمني، الرتجمان بغوص عىل الباشا به وأنعم اإلفرنج

كبري.
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وسبحة خيزرانة وبيدها أبيض، بمئزر تتزر رقية، الشيخة لها يقال امرأة أن ومنها
فيها يعتقدون األكابر ونسا السبحة، عىل وتذكر وتصيل وتقرأ األعيان، بيوت عىل تطوف
الشيخ عىل وتجتمع الفقها، بعض حتى الرجال وكذلك الدعا، منها ويسألن الصالح
اعتقاًدا، فيها فيزدادون للناس مدحها من ويكثر الرضير، تعيلب الشيخ املعتقد العالم
بيتًا دخلت وإذا حدتها، عىل إليه تأوي مفرد مكان النابليس طوقان بك خليل بمنزل ولها
وإذا ذلك، ونحو ومبارك، سعيد نهارنا بقولهم: واستقبلوها الخدم إليها قام البيوت من
الجواري. ومع معهن وتبيت يدها، وقبَّلن بقدومها وفرحن إليها قمن الستات عىل دخلت
فتمرضت شوال، شهر يف وذلك الفيومي، العليم عبد الشيخ دار إىل يوًما فذهبت
معجر شيٍّا فرأوا الثياب، من عليها ما تغيري وأحبوا عليها وتأسفوا فضجوا وماتت، أياًما
فبهت فوقهما، والذي الخصيتان الرجال آلة هو وإذا دراهم، رصة فظنوه أفخاذها بني ما
نوه وكفِّ لوه وغسِّ األمر، هذا اسرتوا فقال: بذلك، تعيلب الشيخ وأخربوا وتعجبن، النسا
أمره وشاع وملقاًطا، وموىس مرآة جيبه يف ووجدوا الرتاب، يف وواَرْوه الرتاب، يف وواُروه

والتعجب. بالتحدث الناس وتناقله واشتُهر
حتى مثلها، نَر ولم نسمع لم التي املفرطة الزيادة العام هذا يف النيل زيادة ومنها
بحيث الجناين، وأكثر واألرز والقصب والسمسم والنيلة الذرة مثل الصيفية الزروع غرق
الناس من الكثري وغرق كثرية، قرى بسببه وانهدم ماء، لجة وامللق وسواحله البحر صار
ببحر الجيزة بحر واختلط الدور، وسط من الناس بني ينبع املاء كان حتى والحيوان
الفالحني عويل وكثر الروضة، جزيرة فوق تميش املراكب كانت حتى العتيقة مرص
وكثري قوتهم، معظم هي التي الذرة وخصوًصا املزارع، من لهم غرق ما عىل ورصاخهم

بالدفوف. ندبوا البالد أهل من
وسبعة قروش ستة فدان كل عىل وجعل الخراج السنة هذه يف زاد الباشا أن ومنها
بهاتني الفالحون فدهي والخوارج، الحجاز حروب عىل مساعدة أنها وذكر وثمانية،
الفالحني عادة من فإن وأوان، وقت غري يف الخراج وزيادة النيل زيادة وهي الداهيتني،
الخراج مال من عليهم ما وشطبوا والدراوي الحصاد أيام انقضت إذا القرى وأهل
كشاف وارتحلت الطلب عنهم وارتفع النيل، زيادة مبادي يف ذلك ويكون مللتزميهم،
ذلك فعند منهم؛ النواحي وخلت واملعينون، والصيارف امللتزمني وقايمقام النواحي
ويزوجون ملبوسهم ويجددون أعراسهم، ويعملون حواسهم، وتجتمع نفوسهم ترتاح
فإذا وحبوسهم، جسورهم ويصلحون بنيانهم، ويشيدون صبيانهم، ويختنون بناتهم،
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إذا حتى وكسبهم، قوتهم معظم هو الذي الصيفي زراعة يف رشعوا الزيادة يف النيل أخذ
والغلة، الربسيم من الشتوي وزراعة التحضري أوان وآن األرايض وانكشفت املاء انحرس
ومحاريث الحرث بهايم ومن أحوالهم، به يرقعون وما التجهية، مال به يسدون ما وجدوا
والسماوية، األرضية اآلفتني بهاتني السنة هذه فدهموا ذلك، ونحو عمال وأجر وتقاوي
ومجي النيل زيادة قبل الزيادة هذه طلب ابتداء وكان ووطنه، أهله عن الكثري ورحل

ذلك. يرتفع لم النرصة خرب ورد فلما النرصة، خرب
والتنكيل قليل، كل عليها واملناداة والنقص بالزيادة املعاملة يف االضطراب ومنها
نصف أربعماية والفرانسة فضة، نصًفا وثمانني ثمانماية البندقي الرصف وبلغ والرتك،
واملجر أربعني، فيزيد اإلسالمبويل وأما املرصي، وهو وأربعني أربعماية واملحبوب وعرشة
غري من أسما فهي — العددية الفضة وهي — األنصاف هذه وأما نصف، ثمانماية
وال ا، جدٍّ النادر إال الناس بأيدي املعاملة يف منها يوجد فال واحتكارها، ملنعها مسميات
وترصف والعرشين، والعرشة بالخمسة املجزأ إال وغريها األشيا محقرات يف باأليدي يوجد
عليه عض األنصاف من يش بيده حصل ومن والنقص، بالفرط والصيارف اليهود من

الالزم. االضطرار شدة عند منها يش بإخراج بالنواجذ،
األماكن محل يف وبستانًا داًرا الرطيل بربكة أنشأ املحروقي محمد السيد أن ومنها
النظام واختل املرصية الديار الفرنساوية طرقت ملا أنه وذلك الحوادث؛ يف تخربت التي
خالية الربكة دور فبقيت األطراف، سكان وخصوًصا أوطانهم، عن الناس أكثر وجال
وتابعه الشعراوي، كتخدا حسن منها الجليلة الديار من عدة بها وكان السكان، من
البهار، قايض ودار الخربطيل، كتخدا عيل ودار أيًضا، سمته عىل وداره جاويش عمر
كتخدا عثمان وقف يف جارية كانت دور ذلك وخالف الحموي، ودار أغا، سليمان ودار
يف وكانت سنني، عدة بها وسكنا بل أدركناها التي هي الدور وهذه وغريه، القازدغيل
بيت بها وكان البلد، أهايل من الرفاهية أهل يسكنها مخترصة دور عدة األول الزمن
وكان البكري، الدين جالل الشيخ جدهم زاوية تجاه الجنوبية بالناحية القديم البكرية
تجاهها يف وليس بها، البحري الريح وانكشاف هواها لطيب سكناها يف يرغبون الناس
النيل أيام يف والقنج والسفاين املراكب بها ويعرب واملزارع، األشجار سوى اآلخر الرب من
املطرب أصواتهم ولصدى ومغانيهم، بمزامرهم الخالعة وأهل واملتنزهني باملتفرجني
للبوم مسكنًا وبقيت الخراب، إىل الدور تداعت السكان عنها انقشع فلما آخر، طرب

الفرنساوية. إقامة مدة والغراب
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ومايتني عرشة أربع سنة وذلك األوىل، املرة يف الوزير باشا يوسف حرض فلما
داخل الحروب ووقعت املفاقمة وحصلت الفرنساوية، وبني بينه الصلح وانتقض وألف،
السابقة، الحوادث يف ذكره تقدم ما وجرى البلد، بجهات الفرنساوية واحتاطت البلدة،
أبي بتل املعروف التل ومسكوا الربكة، هذه ناحية إىل أتوا الفرنساوية من طايفة وكان
انجلت فما النواحي، وتلك الشعرية باب أهل عىل والقنابر باملدافع يرمون وأخذوا الريش،
وبقيت بظاهرها التي الدور من النواحي بتلك كان وما الربكة بيوت خربت حتى الحروب
املساكن تلك أرايض فاحتكر هناك، سكنًا له يجعل أن املذكور السيد ببال فحسن كيمانًا،
بخطة التي سكنه دار بتوسعة واشتغل ذلك عن تكاسل ثم سابقة، مدة من أربابها من

قصده. الذي الوضع عىل أتمها حتى القديمة، الحسبة دكة محل الفحامني
األتربة تنظيف يف فرشع نزاهته، لخصوص سكن إنشا يف املاضية السنة يف رشع ثم
وحولها بالرخام، مفروشة وهي وفسحات، وقيعانًا متسعة دار وأنشأ األرض، وإصالح
عىل كان ومن كتخدا حسن بمكان وهي الكروم، ودوايل األشجار أنواع به وغرس بستان
لخصوصه عظيمة داًرا الحسيني عمر السيد كاتبه وأنشأ التالتني، نحو الدور من سمته
لسكناه داًرا وجعلها وعياله، بأهله إليها وانتقل وزخرفها األماكن أرايض باقي فيها أخذ
تفتح بوابة بها وعمال سوًرا، لدورهما ليكون حايًطا ظاهرها خارج وبنيا وشتا، صيًفا
السيد أيًضا فعمره الحرييش، جامع يسمى متخرب جامع ذلك بجوار وكان وتقفل،
شهر جمعة آخر الخطبة وأقام وبيضه، وسقفه وأعمدته حوايطه وأقام املحروقي محمد

املحرم.

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من وأما

الشنواني، محمد الشيخ الفهامة والنحرير العالمة الفقيه األنام وعمدة اإلسالم شيخ فمات
الطبقة أهل من األزهر، الجامع شيخ األزهري الشافعي الغرق، شنوان إىل نسبة
والدردير وكالصعيد فارس الشيخ أجلهم األشياخ حرض املعقويل، النحوي الفقيه الثانية،
الدروس وأقرا تخرج، وبه دروسه والزم الرباوي، عيىس الشيخ عىل وتفقه والفرماوي،
مهذب بخشقدم، سكناه دار من بالقرب بالفاكهاني املعروف بالجامع الطلبة وأفاد
ويخدم ثيابه ويشمر الناس، من أحد لكل والبشاشة واالنكسار التواضع مع النفس

القناديل. ويرسج الجامع ويكنس بنفسه
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مرص إىل وهرب فامتنع للمشيخة، اختاروه الرشقاوي هللا عبد الشيخ َ تُُويفِّ وملا
قهًرا فأحرضوه املهدي، محمد الشيخ تصدر من ذكره تقدم ما جرى بعدما العتيقة
يتهنا فلم الدنيا عليه أقبلت كعادته، الفاكهاني لجامع مالزمته مع باملشيخة وتلبس عنه
بالدار وانقطع بالربودة بآخره ثم عويف، ثم أشهًرا، بالزحري وتعلل األمراض واعرتته بها
عليه وُصيلِّ املحرم، عرشين رابع األربع يوم َ تُُويفِّ حتى منقطًعا يزل ولم أشهًرا، كذلك

املجاورين. برتبة وُدفن عظيم، مشهد يف باألزهر
مشهورة الجوهرة عىل السالم عبد الشيخ رشح عىل جليلة حاشية منها تآليف وله

الليايل. يف الجوقة فقها مع ويقرا القرآن، حفظ يجيد وكان الطلبة، بأيدي
العرويس أحمد الشيخ شيخنا ابن محمد السيد العالمة الشيخ بعده املشيخة وتقلد
والسادات البكري مثل األعيان بيوت من الخلع ولبس الوقت، أهل وبإجماع منازع غري من

التظاهر. يحب ومن املظاهر أصحاب وباقي
الشافعي، بالدواخيل هو املعروف محمد بن أحمد بن محمد الشيخ العمدة ومات
له فُولد الربديني، الوهاب عبد السيد بنت بفاطمة تزوج أباه ألن محمد؛ السيد له ويقال
بمرص املرتجم وُولد بالغربية، الداخل محلة من وهم الرشف، جاه ومنها منها، املرتجم
أهل من األشياخ وحرض العلم طلب يف واجتهد القرآن وحفظ أبيه، حجر يف وتربى
هذا أشياخ من وخالفه الصاوي مصطفى والشيخ الدسوقي، عرفة محمد كالشيخ وقته،
كلية، مالزمة العقوالت من وغريه مذهبه فقه يف الرشقاوي هللا عبد الشيخ والزم العرص،

تالمذته. أخص من وصار له وانتسب
واشتُهر مقامه، قام كتخداه بمنزلة كان الذي الدمنهوري مصطفى السيد مات وملا
الدعاوى قضايا يف وتداخل الطلبة به وحف واملعقولية، الفقهية الدروس وأقرا به

الناس. بني واملصالح
وانتفع ديوانهم، رياسة شيخه تقلد حني الفرنساوية أيام وخصوًصا ذكره واشتهر
والده ومات وغريهم، املرصية األمرا نسا لقضايا يه تصدِّ من عظيًما انتفاًعا أيامهم يف
عن ال ببوالق الحرابة يف البشتييل مصطفى الحاج عديله ُقتل ملا وكذلك مرياثه، فأحرز
العبيد واشرتى حاله واتسع ببشتيل، التي وبستانه وأطيانه تعلقاته عىل فاستوىل وارث،

والخدم. والجواري
ألنه املحروقي؛ أحمد السيد إىل انطوى العثمانيون ودخلها الفرنساوية ارتحل وملا
رجع فلما الشام، إىل الكرسة يف العثمانيني مع خرج حني باألخبار ا رسٍّ يراسله كان

الدولة. أهل عند بذكره ونوَّه وراشاه فراعاه
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تمان سنة يف باشا طاهر قتل بعد مرص إىل رجعوا حني املرصيني األمرا أيام ويف
البغال وركب باألقبية الفراوي ولبس التزام، وحصص وأطيان رزق عىل واحتوى عرشة،

بالكثري. يقنع وال والرياسة للتقدم عظيم ميل وعنده واألتباع، األشياخ به وأحدق
الرياسة يف أفندي عمر السيد وانفرد باشا، عيل محمد والية يف وقع ما وقع وملا
مع ا رسٍّ عليه الساعني أكرب من هو فكان الحسد، به ازداد األمور مقاليد بيده وصار
ذلك فعند تقدم، كما مرص من الباشا وأخرجه به، أوقعوا حتى األشياخ وباقي املهدي
الخيول وركب وفا، بن محمد الشيخ موت بعد النقابة املرتجم وتقلد الوقت، لهم صفا
بيته وازدحم الخدم، وأرباب واملقدمون الجاويشية أمامه ومشت الكبري التاج ولبس
دوًرا فيها وأدخل الطماعني، بكفر القديمة سكنهم دار وعمر والشكاوى الدعاوى بأرباب
وأسكنها جناق بربكة داًرا وعمر وخطبة، منربًا فيه وجعل لطيًفا مسجًدا تجاهها وأنشا

زوجاته. إحدى
نكباته من الدهر به ابتداه ما فأول له صفا قد الوقت أن وظن الغرور، وداخله
فوجد غريه، الذكور األوالد من له يكن ولم البلوغ ناهز قد وكان أحمد، ولده مات أن
بمسجده ودفنه ميتًما وعمل عليه، الناس نقمه بكالم يتكلم كان حتى شديًدا وجًدا عليه
يف موته وكان للزيارة، تُقصد التي املقامات مثل ومقصورة مقاًما عليه وعمل بيته، تجاه

وعرشين. تسع سنة منتصف
املذكورة، السنة من شعبان شهر أواخر يف الباشا عىل العسكر قومة حادثة ووقعت
ويحل إليه ويشار القلعة، إىل ليلة كل يف وينزل يطلع الروس أعيان من ذاك إذ واملرتجم
الغرور وداخله ذلك، ذكر تقدم كما الباشا معه ويسرتسل الناس، قضايا يف ويعقد
بعد مطالبه يف الباشا ويراجع وغريهم، األقباط الكتبة كبار عىل تطاول ولقد الزايد،
يف وذلك دسوق، إىل ونفيه بإخراجه وأمر منه الباشا صدر ضاق أن إىل الفتنة انقضا

وتالتني. إحدى سنة
بها يزل فلم الكربى، املحلة إىل املحروقي السيد بشفاعة توجه ثم أشهًرا بها فأقام
أن يف املحروقي السيد يراسل قليل وكل الطبع، متكدر املزاج منحرف الحواس متعلق
باملحلة يزل ولم ذلك، من يش يف له يؤذن فلم الحج، يف له وليأذن الباشا عند فيه يشفع
— تعاىل هللا رحمه — وكان هناك، وُدفن السنة، من األول ربيع منتصفشهر يف َ تُُويفِّ حتى
هللا رحمه بأجله، ملوته سببًا كانت التي وهي مزاج، حدة وفيه طبًعا، الرياسة إىل يميل

وإيانا. تعاىل
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أخت ابن إنه ويقال باشا، طاهر الوزير املكرم والدستور املعظم الصدر ومات
من ومصارفه الخمامري وعىل ببوالق الكمرك ديوان عىل ناظًرا وكان باشا، عيل محمد
عىل أزبك جامع تجاه الرشايبي بيت بجوار باألزبكية التي داره عمارة يف ورشع ذلك،
هدم ثم جانب منه واحرتق حسن، ومحمود املدني بيت األصل يف وهي املريي، طرف
كتخدا رضوان بيت فيه وأدخل جانبًا منها وأخذ الرحبة إىل بالجدار وخرج أكثرهما،
الباب مكسلتي عىل امللتفني الرخام العمودين باسم له تسمية وليه تالتة له: يقال الذي
ووضع القلعة باب مثل بابه وجعل متعددة، العلو يف بخرجات البناء وشيد الخارج،
الفخامة، من غاية يف مشيدة قلعة كأنها الدار وصارت املذكورين، العامودين جهتيه يف
الهوا تبديل بقصد إسكندرية إىل فسافر املرض اعرتاه وقد اإلتمام قارب أن إال هو فما
ودفنوه الشهر أواخر يف رمته وأحرضوا الثانية، جمادى شهر يف َ وتُُويفِّ أياًما، هناك فأقام
مراهًقا ابنًا وترك السباع، بقناطر السيدة بجوار الزعفراني بيت محل بناه الذي بمدفنه

وداره. ونظامه أبيه منصب عىل الباشا فأبقاه
صالح تابع جاويش مصطفى األمري مملوك وهو الفالح، كتخدا أيوب األمري ومات
وأتباع، عزوة وله املشهورين الفالح جماعة من املبجلني األعيان آخر وكان الفالح،
ويقبل يجله الباشا وكان معهم، ويتأدب والصلحا العلما ويحب للواردين، مفتوح وبيته
األربع يوم َ تُُويفِّ به، بأس ال كان حال كل وعىل عرص، كل يف الدولة أكابر وكذلك شفاعته،

تعاىل. هللا رحمه — السبعني جاوز وقد شعبان شهر من لعرشين
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(١٨١٨م)

بدار الحميد عبد بن شاه محمود السلطان اإلسالم وسلطان السبت، بيوم املحرم واستهل
أرباب وباقي وكتخداه، القوليل باشا عيل محمد وحاكمها مرص ووايل إسالمبول، سلطنته

املايض. العام يف عليه هم وما حالهم عىل املناصب
الوهابية عىل باشا إبراهيم حرضة بنرصة والبشاير الحجاز رشق من األخبار ووردت
األربع أولها أيام؛ سبعة املدينة بزينة نودي ذلك فعند أيام، بأربعة السنة استهالل قبل
صيوان وكذلك الهمايل، عند النرص باب خارج الصواوين ونصبت الحجة، عرشين سابع

والحرايق. الشنك لعمل بأرسهم خرجوا واألعيان األمرا وباقي الباشا
وصوًرا وسواريخ وسواقي وقالًعا وتماثيل وعرشة مدفع ماية املدافع من وأخرجوا
من الخيالة رماحة مع باملدافع فيرضبون األربع يوم من الشنك عمل يف وبدوا بارود، من
يتخلله ال متتابًعا رضبًا درجة عرشين من قريبًا وربع زمانية ساعة مقدار النهار أول
عرشة اثنتي الواحد املدفع يرضبون إنهم بحيث الحروب، يف اإلفرنج طريقة عىل سكون
تلك يف املدافع رضب يزيد الحساب هذا فعىل واحدة، دقيقة يف مرة عرشة أربع وقيل مرة،
الخيالة بنادق أصوات مع أصواتها اإلنسان يتخيل بحيث مدفع، ألف ثمانني عىل املدة
ينقسمون الخيالة أن الباشا ورسم صفوف، أربع املدافع ورتبوا هايلة، رعوًدا املرتامحني
ويهجمون بالبنادق، يرضبون وهم مرتامحني ينزلون ثم األعايل، يف ويكمنون طوابري كذلك
يأتي الرماة الطبجية أدوات من شيٍّا خطف فمن بالرمي، اندفاعها حال يف املدافع عىل

وسواس. أشخاص ذلك بسبب فمات واإلنعام، البقشيش ويعطيه الباشا إىل به
الفجر طلوع عند فإنهم املدفع، جلة محط نهاية الخيالة وقوف نهاية مبادي ويكون
عند طابور كل ويقف الخيالة فتستعد الطوابري، بعدد بالجلل معمورة مدافع يرضبون
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الرمي يف ويبتدون الشمس، رشوق بعد إىل الوقت ذلك من أهبتهم ويأخذون جلته مرمى
املتتالية املدافع برمي الشنك كذلك يعمل األخري العشا وبعد املذكورة، الحصة والرماحة
تصعد التي والسواريخ والنفوط الحراقة املدافع ومع الرماحة، بدون أصواتها املختلطة
إنها بحيث تلك، من أعظم بارودها وكرنجة القصب بدل الزان خشب من وفيها الهوا، يف
يف تفنن نظايرها يسبق لم أخرى وأشياء النار، عامود مثل العلو إىل األسفل من تصعد

وغريهم. اإلفرنج عملها
وطلبوا املوقدة، املشاعل من ألوف حولها متسعة دايرة حلقة الحراقة محل وحول
الذي األرز راتب وكان البز، القماش من ذراع ألف مايتي املدافع بارود أكياس لعمل
من يتبعها وما أردب أربعماية يوم كل يف العساكر عرايض يف ويفرق القزانات يف يطبخ
وغريها. األطعمة تعابي من بيوتهم من يأتيهم وما األعيان مطابخ خالف وهذا السمن،
للسهر مالزمون البلد وأهل املحرم، رابع التالت يوم إىل والشنك الرضب هذا واستمر
حرضة وركب يوم، كل يف عليهم املناداة وتكرار ونهاًرا ليًال والدور الحوانيت عىل والزينة
ودخلت الرمي وبطل والخيام، الصواوين وهدمت باألزبكية، داره إىل ه وتوجَّ الباشا

دروهم. إىل وذهبوا املدينة إىل أفواًجا وعازقهم بمتاعهم والبينبات العساكر
يف تفننوا فإنهم واألرمن، اإلفرنج مساكن حيث معظمها وكان الزينة، الناس ورفع
النجف، وأشكال والبلور الزجاج والفنيارات الرسج وأشكال والتماثيل التصاوير عمل
األماكن وببعض والجمالية، والغورية الخلييل بخان املسلمني جهات يف ومعظمها

رقاصات. وجنك وقيان وسماعات وأغاني مالهي والخانات
فصنعوا ببوالق، النيل بحر عىل الدونانمة لعمل واالستعداد واألشغال والتهيؤ هذا
وطلوها للمدافع، وطيقان وخورنقات ودواير وأنصاف وزوايا وقباب بأبراج قلعة صورة
عىل بستان صورة وكذلك مالطة، باب وصورة واألصباغ، باأللوان ونقشوها وبيضوها
العنب دوايل وبه مصبغ، درابزين به ومحيط األشجار به ومغروس الطني وفيه سفاين
عربة وصورة حافاته، عىل لطيفة قصاري يف والرياحني والنخيل والفاكهة املوز وأشجار
رقاصات جنك وبه مجلس وتمثال وقايمني، جالسني وصور تماثيل وبها أفراس يجرها
بفكره تخيل من كل ألن املبتكرين؛ بعض ابتكار بآالت تتحرك مصورة تماثيل من
طرف عىل فيعمله والصناع األخشاب حيث الرتسخانه، إىل ذهب تصويًرا أو ملعوبًا شيٍّا
الحراقات لخصوص وأكثرها البقشيش، ابتكاره عىل ويأخذ الخارج يف يربزه حتى املريي

ذلك. وغري والسواريخ والبارود والنفوط
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يوم إىل املذكور التالت يوم من السكون حصل املذكورة أيام السبعة انقضاء وبعد
األعيان من الناس اجتهد أثناها يف أيام، خمسة مدة األخرى الجمعة من له التايل األحد
أرباب الفقها حتى الكتبة، واألفندية الدايرة وأهل الناس أكابر من اسم له من وكل
النيل، بحافتي الخيام نصب يف واملتفرجني والنواب اإلفتا ومشايخ واملظاهر املناصب
األجرة يف أربابها واشتط وتنافسوا البعد، من ولو البحر عىل املطلة األماكن واستأجروا
الباشا وكان وزيادة، قرش خمسماية إىل الفسيخ وكالة بمثل طبقة أحقر أجرة بلغ حتى
باشا، إسماعيل ابنه قرص قبيل بوالق تجاه بالجزيرة جلوسه لخصوص قرص بإنشا أمر

القليلة. املدة هذه يف ونظامه بياضه وتمموا
القرص إىل وعدى ليلته من الباشا خرج عاشورا، يوم وهو االثنني، ليلة كان فلما
أفواًجا. العامة وكذلك استأجروها، التي األماكن إىل واألعيان الدايرة أهل وخرج املذكور،
وزين بالربين، صففوها التي الكثرية املدافع فرضبت املذكور االتنني يوم وأصبح
والنقرزانات والزمامري الطبول ودقت دورهم، وأبواب وحوانيتهم أسواقهم بوالق أهايل
ضحوة يف الكثرية واملدافع وقت، كل يف ترضب الباشا وطلبخانة وغريها، السفاين يف
والسواريخ الحراقات أصناف وتعمل املشاعل وتوقد كذلك، العشا وبعد وعرصه يوم كل
هيئة عىل املدافع منها يرمون املاء وجه عىل املصنوعة القالع وتتقابل والشعل، والنفوط
بدنات، لها مقورصة مجسمة بوابة مالطة باب وهيئة وقناديل فوانيس وفيها املتحاربني،
من األعمال هذه وغالب وسواريخ، حراقات منها ويخرج وشعل، رسج بداخلها ويرى

اإلفرنج. صناعة
وشنابر مدافع منها يرمى الشلنبات تسمى صغرية رومية سفاين وأحرضوا
وقناديل، ورسج وقدات جميعها ويف املالح، البحر يف يسري مما وغاليني وشيطيات
التكرور ببوالق أوغيل ودبوس األلوان، املختلفة واألشكال الحرير بالبيارق مزينة وكلها
ابن بك عباس وبالجيزة والسواريخ، واملدافع والشعل الكثرية الحراقات أيًضا وعنده
زينتهم الجميع وأبرز واإلفرنج، وبوالق القديمة بمرص األرمن والنصارى باشا، طوسون
للرسوح املعدة والسفاين القنج يف املشايخ حتى األعيان وعند وحرايقهم وتماثيلهم
يوم إىل ذكر ما عىل واستمروا واألدبية، الرشعية األوضاع عن والخروج والنزاهة والتفرج

عرشه. سابع االتنني
وصحبته النرص باب من ودخل الوهابي، مسعود بن هللا عبد وصل اليوم ذلك ويف
طايفة وأمامه املذكور وبجانبه هجني، عىل راكب وهو السويس قبطان بكتاش هللا عبد
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أمر وانقىض وخالفهما، وبوالق القلعة من كثرية مدافع دخوله عند فرضبوا الدالة من
يف شربا قرص إىل الباشا وركب الزينة، ورفعوا وبوالق النيل ساحل من وخالفه الشنك

دورهم. إىل وذهبوا الجمع، وانفض السفينة تلك
من يقرب ما وال مرص بأرض نظريها يقع لم التي األعمال أغرب من ذلك وكان
املظاهر ألرباب ويؤتى واألطعمة، املتقدم النسق عىل األرز به يطبخ املريي ومطبخ ذلك،
وأما بيوتهم، من يأتيهم وما بهم الخاصة املطابخ خالف والعشا، الغدا وجبتي يف منها
الطرق جميع يف زحامهم وكثر أفواًجا فخرجوا والنسا الرجال من واملتفرجون العامة

ومشاة. ركبانًا وأطفالهم بأوالدهم ونهاًرا ليًال بوالق إىل املوصلة
االستحقاق وأهل الحرص، تحت يدخل ال ما األموال من امللعبتني هاتني يف ذهب وقد
األدهان وانعدام يش كل يف األسعار غال من فيه هم ما مع والتفليس القشل من يتلظون
املشقة، بغاية إال اليسري اليش ذلك من يوجد فال والشحم، والشريج السمن وخصوًصا
وال والصياح، الزحام شدة السمن بعض عنده يحصل الذي الدهان حانوت عىل ويكون
وأعوان الخلط، من فيها بما درهًما عرش اثنا أوقية وهي أنصاف خمسة من بأزيد يبيع
الدولة ملطالب فيحجزونه بالسمن، واملسافرين الفالحني من يرد ملن مرصدون املحتسب
التسعرية، موجب عىل ثمنه لهم ويدفع والجمعيات، الواليم هذه يف ودورهم ومطابخهم
ومثل الحالة، هذه عىل يبيعونه وهم املتسببني عىل القليل اليش وهو يوزعه ما يوزع ثم

القريش. الجبن حتى وخالفه الشريج ذلك
فأقام الباشا، ابن باشا إسماعيل بيت إىل به فذهبوا الوهابي هللا عبد وصل وفيه
بالبشاشة وقابله له قام عليه دخل فلما بشربا، الباشا عند صبحها يف به وذهبوا يومه
وكيف قال: سجال، الحرب فقال: املطاولة؟ هذه ما له: وقال وحادثه بجانبه وأجلسه
املوىل، قدَّره كان ما كان حتى كذلك ونحن همته وبذل قرص ما قال: باشا؟ إبراهيم رأيت
يكون، املقدر فقال: السلطان، موالنا عند فيك أترجى — تعاىل هللا شاء إن — أنا فقال:

ببوالق. باشا إسماعيل بيت إىل عنه وانرصف خلعة ألبسه ثم
الوهابي بصحبة وكان دمياط، جهة إىل وسافر السفينة اليوم ذلك يف الباشا ونزل
الحجرة من أبي أخذه ما هذا فقال: هذا؟ ما الباشا: له فقال صفيح، من صغري صندوق
تلتماية ونحو مكلفة قرآنًا مصاحف تالتة به فوجد وفتحه السلطان، إىل معي أصحبه
من أخذه الذي الباشا: له فقال ذهب، رشيط وبها كبرية زمرد وحبة كبار لؤلؤ حبة
ما كل يستأصل لم فإنه أبي، عند وجدته الذي هذا فقال: هذا، غري كثرية أشيا الحجرة

636



(١٨١٨م) وألف ومايتني وتالتني أربع سنة واستهلت

ورشيف الحرم وأغوات املدينة وأهل العرب كبار كذلك أخذ بل لنفسه، الحجرة يف كان
ذلك. من أشيا الرشيف عند وجدنا صحيح، الباشا: فقال مكة،

وصحبته إسكندرية، جهة إىل مسعود بن هللا عبد سافر عرشه تاسع األربع يوم ويف
لزومه. خدم ومعه السلطنة دار إىل الططر من جماعة

(١٢٣٤ (سنة االثنني بيوم صفر شهر واستهل

من كثرية حجاج وصحبتهم األربع يوم املغاربة الحجاج من طايفة وصل تالته يف
عرب كبار من شخص فيهم الريس وكان غفلة حني عىل فدخلوا القرى، وأهل الصعايدة
وانكماش الطريق أمن وسببه وعيناه، فيما نظريه يتفق لم وهذا الحبايل، يسمى عيل أوالد

الطريق. وقطاع العربان
ونزل الربلس، إىل توجه ثم قليلة، أياًما بدمياط أقام الباشا بأن املخربون أخرب وفيه
وزينوا لقدومه أهلها استعد وقد املالح، البحر ظهر عىل إسكندرية إىل وذهب نقرية يف
إىل البلد باب من طريًقا نصبوا فإنهم اإلفرنج، طايفة بذلك االعتنا توىل والذي البلد،
والتماثيل الزينة أنواع ويرسى يمنى بناحيتيه وجعلوا الباشا، سكن هو الذي القرص

الغريبة. البديعة البدع من ذلك وغري واملرايات، والزجاج والبلور والتصاوير
ليًال دخل من ومنهم فشيٍّا، شيٍّا أرساًال ودخلوا املرصي الحاج وصل غايته ويف
ويف بجدة، مقيًما كان الذي أرنؤد باشا حسن دخل صبحه ويف االتنني، ليلة وخصوًصا

منازلهم. إىل الحجاج بواقي دخل اليوم ذلك

(١٢٣٤ (سنة التالت بيوم األول ربيع شهر واستهل

نعلم فيما يتفق لم وهذا بدخوله، يشعر لم الناس وأكثر املدينة، باملحمل دخلوا صبحه يف
األول. ربيع شهر إىل الحاج تأخر

فيه بما الغورية جامع أسفل الكاين والجملون الرسب، احرتق تامنه التالت ليلة ويف
العشا بعد من النار به فظهرت وخالفها، الهندية واألقمشة التجار وبضايع الحوانيت من
من مغلوًقا الغورية جهة من الذي الباب فوجدوا التبديل وأغات الوايل فحرض األخرية،
يعالجون يزالوا فلم املتانة، غاية يف وهما األخرى، الجهة من الذي الباب وكذلك داخل،
الخفري، وهرب داخل، من عمالة والنار الليل، نصف بعد إىل والكرس بالعتاالت الباب فتح

والدهليز. الرباني الجامع ليوان واحرتق

637



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

علو بسبب العمل صعوبة مع القصارين، بآالت املياه وصب الهدم يف وأخذوا
النار لهب يخمد فلم والعقود، الهايلة واألحجار العظيمة واألخشاب الشاهقة الحيطان

النهار. من حصة بعد إال
منها، صاعًدا الدخان يزل ولم البنا، بداخل التي الجامع أخشاب يف النار ورسحت
إطفا يف العالج واستمر ومكلسة، مفتتة وبقيت العظام، النحاس الشبابيك وسقطت
تعمل فلم بالحديد مصفًحا لكونه الباب فتح وتأخري املوىل لطف ولوال أيام، تالتة الدخان
كلها وهي به، املالصقة الحوانيت إىل النار ورسحت الحرتق كذلك يكن لم فلو النار، فيه
عىل املمتدة العظيمة السقيفة الجميع فوق ومن كذلك، أخشاب سقايف ويعلوها أخشاب
وسهوم وحجنة أخشاب وكلها واالرتفاع، العلو غاية يف وهي آخره، إىل أوله من السوق
والدور والوكايل الرباع ناحيتها ومن الجهتني، من لحملها أسفل ومن أعىل من وبراطيم
وصلت فلو حرارة، بأدنى تشتعل التي العتيقة واألخشاب الحجنة من الجميع وحيطان
حريًقا وكان بوجه إطفاها أمكن ملا السقيفة هذه إىل — تعاىل باهلل والعياذ — النار

سلم. هللا ولكن دوميٍّا،
وذلك سابًقا؛ األرشاف نقيب أفندي عمر السيد حرض عرشه تاني السبت يوم ويف
حفيده مع وأرسله بالتهنية مكتوبًا إليه فكتب للباشا، واملرسة النرصة حصلت ملا أنه
بخري له: فيقول جده عن يسأله وطفق بالبشاشة فتلقاه إسكندرية، إىل صالح السيد
طول غري يطلب ال فقال: له؟ نقضيها حاجة أو يش نفسه يف هل له: فقال لكم، ويدعو

لحرضتكم. البقاء
السالنكيل عثمان يوم تاني يف إليه فأرسل به، نزل الذي املكان إىل انرصف ثم
حتى يالطفه يزل فلم بذكره، الباشا مشافهة من يستحي أن عىس عما ويستفرس ليسأله
بالجواب عاد فلما بذلك، أفندينا له أذن إن هللا بيت إىل الحج إال نفسه يف يكن لم قال:
برٍّا شاء إن الحج أوان إىل بداره يقيم وأن مرص، إىل بالذهاب له وأذن بذلك، عليه أنعم
يبَق لم واآلن الفتنة، من خوًفا إال املدة هذه الغربة يف أتركه ال أنا وقال: بحًرا، شاء وإن
جوابًا له وكتب واملعروف، املحبة من أنساه ال ما وبينه وبيني أبي فإنه ذلك، من يش

بحروفه: وصورته باإلجابة،

والدنا األكرم، املجد بيت ساللة وسميها، الشئون حميد سنيها، الشمايل مظهر
الجناب من اللطيف الكتاب ورد فقد بعد، أما شانه. دام مكرم، عمر السيد
ذلك فكان لدينا، تأييده بمواهب وفرًحا علينا هللا أنعم بما تهنية الرشيف،
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بنيل وإعالنًا لثناكم، ومجلبة الشكور، لحمد ومستديًما الرسور، يف مزيًدا
املنى. ونيل الوقار كمال مع الثنا، حسن جزيتم مناكم،

وزيارة الحرام، البيت إىل الحج يف اإلذن طلبكم عن نجلكم بلغنا وقد هذا
أذناكم وقد هنالك، ملا والرتجي ذلك، يف للرغبة والسالم، الصالة عليه روضته
العظام، املشاعر بتلك لدعواتكم ورجا واإلكرام، الجالل لذي تقربًا املرام هذا يف
الطاهرين، يف الظن هو كما والحال بالقال لنا الدعا وال االبتهال تدعوا فال
كتخداينا، إىل خطابًا منا جواب لكم والواصل املقبولني، األصفيا من واملأمول

والسالم. الثنا جزيل مع واالحرتام، اإلجالل ولكم

وصل كتابًا بك كتخدا إىل وأرسل صالح، السيد حفيده صحبة املكتوبني إليه وأرسل
مقدمه، خرب وأشيع بذلك، ليبرشهم منزله إىل ترجمانه الكتخدا فأرسل قدومه، قبل إليه
من فركب بوالق، إىل املذكور اليوم يف وصل حتى ومكذب، مصدق بني الناس فكان
عليه، وسلم الكتخدا وقابل القلعة إىل وطلع الشافعي، اإلمام زيارة إىل وتوجه هناك
عن امتنع ثم أياًما، الناس ازدحام واستمر الجوايز، وأعطاهم بقصايدهم الشعرا وهنته
من بعض إال به يجتمع فال الخاصة، بحجرته واعتكف نهاًرا، العام املجلس يف الجلوس

الرأي. حسن من وذلك الرتداد عن الكثري فانكف األفراد، من يريده

(١٢٣٤ (سنة السبت بيوم التاني ربيع شهر واستهل

يف تقدم وقد إسكندرية، إىل املوصلة باألرشفية املعروفة الرتعة بحفر االهتمام حصل فيه
وقاسوا أرضها، ووزنوا املهندسون إليها ونزل الباشا، اهتمام قبله والذي املايضبل العام
يف الشغل وتركوا النيل، مجي لقرب أمرها أهمل ثم املطلوب، وعمقها وعرضها طولها
فحفروا السواري، عامود من بالقرب إسكندرية عند منتهاها يف الشغل يرتك ولم مبديها،
التي املراكب مرىس وهي املتني، املحكم بالبنا وحوطوها متسعة، بركة وهي منبتها، هناك
التلف من فيه يقع وما البحرين، ملتقى وهو البوغاز، عن بدًال إسكندرية إىل منها تعرب

مسافة. وأقرب بل صحت، إن كلفة وأقل وأقرب أسلم هذه فتكون للمراكب،
الفدادين، مزارع حساب عىل والرجال الفالحني بجمع األقاليم لكشاف األمر ونزل
له ويخصم ريال، عرشة الواحد للشخص ويدفعون املزارعني، القرية رجال فيحصون
وزاده حصته أعطاه الصيفي الزرع ألجل املقام وأحب رشيك له كان وإذا املال، من مثلها
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شخص لكل يدفع العمل وعند أيًضا، إليه يحتاج بما وزوده خاطره، يرىض حتى عليها
يوم. كل يف قرًشا

املكان يف ويجتمعون البالد، مشايخ من أنفار ومعهم أفواًجا القرية أهل ويخرج
وزمور طبول ومعهم بالناحية الذي الكاشف مع يسريون ثم فيه، باجتماعهم املأمورين
غلقانًا النخيل فيها التي البالد عىل وفرضوا وحدادون، وبناءون ونجارون وبيارق
أيًضا وطلبوا بالثمن، كثري يش ومساحي فوس البنادر وعىل وسلبًا، وعراجني ومقاطف
ينبع منها املواضع بعض يف األرض قطع يف اشتغلوا إذا كانوا ألنهم الغواصني؛ طايفة

املطلوب. الحد إىل الوصول قبل املاء
منصب عن بك كتخدا بعزل الباشا من مرسوم ورد عرشينه الخميس يوم ويف
قادًما اليوم ذلك يف بك محمود وحرض عنه، عوًضا فيها بك محمود وتولية الكتخداية،
إسكندرية إىل ذهب قد وكان باشا حسن أيًضا وحرض القلعة إىل وطلع إسكندرية، من
والباشا مرص إىل وحرض املديدة، املدة الحجازية بالديار كان لكونه الباشا عىل ليسلم
أيًضا وحرض بك، محمود مرصصحبة إىل وعاد أياًما، معه وأقام إليه فتوجه بإسكندرية
والرزق األطيان نظر يف فتقلد الباشا، أفندي ديوان وهو إسالمبول من أفندي إبراهيم

بك. محمود عن عوًضا وااللتزام

(١٢٣٤ (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

من نجابة ورود بسبب الرشوق؛ وقت كثرية مدافع رضبت الخميس يوم سابعه ويف
صلًحا. الحجاز يمن عىل باشا خليل باستيال الحجازية الديار

طافوا إسالمبول إىل وصل ملا أنه مسعود بن هللا عبد عن أيًضا األخبار وصلت وفيه
الشهدا. مع فذهبوا متفرقة نواح يف أيًضا أتباعه وقتلوا همايون، باب عند وقتلوه البلدة به
إسكندرية، إىل باشا قهوجي له يقال الدولة طرف من كبري قابجي وصول أشيع وفيه
وطلبت شربا ناحية إىل باملطابخ فطلعوا الباشا، مع لحضوره باالستعداد األمر وورد
يوم كل ويف األطعمة، طبخ وكذلك ودخولهم العساكر خروج واستمر الربيع، من الخيول
رده إسكندرية من قرب حني القابجي ذلك أن ذكروا ثم أحد، يأِت فلم الورود يشيعون

الشهر. آخر إىل الريح هذا واستمر رودس، إىل الريح
من والفالحون الرجال وسيقت ذكرها، املتقدم الرتعة حفر بأمر االهتمام قوي وفيه
كل أهل عىل توزع أقصابًا إقليم أهل لكل حددوا بعدما العمل يف وجدُّوا البحرية، األقاليم
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بعض حفر يف وظهر اآلخرين، مساعدة إىل انتقل املحدود عمله أتم فمن اإلقليم، من بلد
ووجد ومغاطسه، وأحواضه بعقوده وحمام وقيعان ومساكن أماكن صورة منها األماكن
رفعوها فيها ما يعلم ال تفتح لم وأخرى قديمة، كفرية نحاس فلوس بداخلها ظروف

تلك. مع للباشا
باشا، قهوجي أثره يف ووصل شربا، إىل الباشا حرض عرشينه سابع األربع يوم ويف
أحرضه ما املذكور األغا ومع القلعة إىل وطلعوا الخميس، يوم صبيحة يف موكبًا له وعملوا
خلعة، واحد لكل سمور خلعتا وهو بالحجاز، الذي باشا إبراهيم وولده الباشا برسم
الفرمان وقري ذلك، وغري جوهر وساعة مجوهران وشلنجان واحد، لكل مجوهر وخنجر
القراءة وبعد الوهابية، من بقي عمن والعفو الباشا عىل الكثري الثنا وفيه الجمع بحرضة
جميع يف أيام تالتة املدافع رضب واستمر ورودهم، عند وكذلك كثرية مدافع رضبت
عقبه أيًضا وحرض باألزبكية، باشا طاهر ببيت املذكور القابجي ونزل الخمس، األوقات
ويف باشا، طاهر ابن بك وألحمد الباشا ابن باشا طوسون ابن بك عباس من لكلٍّ أطواخ

يختار. ملن وقبجيات إمريات بتولية للباشا اإلذن الفرمان ضمن
باشا، بقبجيات أمراه من خمسة أو أربعة عىل الباشا خلع الجمعة يوم صبحها ويف
رشيد حاكم أفندي وخليل كذلك أزرجانيل أغا وحسن باشا قابجي السالنكيل بك عيل وهم

بك. ورشيف

(١٢٣٤ (سنة الثانية جمادى شهر واستهل

قبيل. إىل وعاد أياًما فأقام القبلية الجهة من الدفرتدار بك محمد حرض فيه
وهم األرشفية، ترعة من بالدهم إىل األقاليم فالحي من الكثري رجع أواخره ويف
ومقاساة الربد من الفالحني من الكثري ومات والحفر، العمل من لزمهم ما أتموا الذين

التعب.
حدث ما بسبب وْهم الناس فداَخل بالطاعون، موت بعض حصل الشهر هذا ويف
املالمسة من التباعد وهي الكورنتيالت، وعمل التحجب من والنصارى الدولة أكابر يف

ذلك. ونحو واملجالس األوراق وتبخري
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(١٢٣٤ (سنة االثنني بيوم رجب شهر واستهل

وعنده صناعته، يف السرية مشكور وكان الخزينة، كاتب النرصاني عبود مات خامسه يف
ن ويُضمِّ القرآنية، واآليات باملناسبات ويتكلم علم، ودعوى عريضة ودعوى مشاركة

وسجعات. وأمثاًال آيات ومراسالته إنشاءاته
وجعل وزخرفها، عظيمة داًرا وأنشأها حولها وما الجنينة بدرب القيرسيل دار وأخذ
وكل بلور، وزجاج وشاذروانات وفساقي امللون بالرخام مفروشة ومجالس بستانًا بها
املالمة لوال ويقول: به، ويثق يحبه الباشا وكان واسع مرتب وله املريي، طرف عىل ذلك

الدفرتدارية. لقلدته
عن معزوًال نبوت أبو بك بمحمد املعروف يافا حاكم مرص إىل حرض سابعه ويف
فأنزله فحرض اإلذن، له فأطلق مرص إىل الحضور يف يستأذنه الباشا إىل فأرسل واليته،
وأجلَّه بالباشا واجتمع وأتباع، وأجناد مملوك الخمسماية نحو وصحبته العيني بقرص
بكفايته يقوم ما له وعني عظيًما، مرتبًا له ورتب الليل من حصة معه وأقام عليه، وسلم
وستماية بألفني تذكرة كل تذكرة، آالف تالتة له رتب ما جملة فمن أتباعه، وكفاية
والعسل والسكر والخبز السمن من واللوازم املعني خالف وذلك شهر، كل يف فضة نصف
وللعليق أردبان يوم كل يف خاصة األرز فمن والصابون، والشمع والفحم واألرز والحطب

يوم. كل يف أردبٍّا وعرشون خمسة
به واحتفل إسالمبول، إىل عايًدا باشا قهوجي سافر عرشه تالت السبت يوم ويف
والبن والخيول والهدايا األموال من الدولة وأرباب وملخدومه له وقدَّم زايًدا، احتفاًال الباشا
أكابر له قدَّم وكذلك كثريًا، شيٍّا وغريها الهندية األقمشة وتعابي والرشبات والسكر واألرز
وعندما بأضعافها، فقابلوه هدايا لهم قدَّم مرص إىل حرض ملا وألنه كثرية، هدايا الدولة
منهم فتكرتن والتحجب، باالنرصاف ديوانه يالزم كان من كل وأمر الباشا احتجب سافر
السلحدار أغا سليمان باشا قهوجي مع وسافر القصور، يف ومنهم داره يف تكرتن من

إسكندرية. إىل لتشييعه وآخرون باشا ورشبتيش
نحو وهم وأوالدهم، بحريمهم الوهابية بواقي حرض عرشه ثامن الخميس يوم ويف
عند بدار مسعود بن هللا عبد وابن باألزبكية، التي بالقشلة وأسكنوا نسمة، األربعماية
عىل ويرتددون ويجيئون يذهبون وطفقوا عليهم، حرج غري من وخواصه هو مكة جامع

واالحتياجات. البضايع ويشرتون األسواق يف ويمشون وغريهم، املشايخ
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(١٢٣٤ (سنة شعبان شهر واستهل

الحجاز؛ يمن أمري حمود ابن وصحبتهم الحجاز جهة من هجانة جماعة وصل وفيه
خليل توجه فلما للدولة، املخالفة وعدم الطاعة وأظهر عوضه تأمر أبوه مات ملا أنه وذلك
فعل كما ومحربته لدفعه يخرج ولم له، حصن يف واعتزل البالد له أخىل اليمن إىل باشا
الخليل عند وحرض حصنه من نزل حتى واملخادعات املراسالت بينهما وترددت أبوه،

مرص. إىل الهجانة مع وأرسله عليه فقبض باشا
طلب عليهم ووجهوا الزرع، حصاد ألجل الرتعة يف العمل عن الفالحني رصفوا وفيه

املال.

(١٢٣٤ (سنة رمضان شهر واستهل

رمضان. شهر يف كعادته القلعة إىل يطلع ولم بشربا، مكرتن والباشا
بها. وعيد القلعة إىل طلع عرشينه تامن ويف

(١٢٣٤ (سنة الجمعة بيوم شوال شهر واستهل

سافر الباشا وكان النيل، بوفا نودي أبيب شهر من يوم آلخر املوافق عرشه رابع ويف
الفالحني بجمع باألرياف الجهات حكام وأمر األرشفية، ترعة بسبب إسكندرية جهة إىل
املراكب، بهم وينزلون بالحبال، قطارات يربطونهم فكانوا جمعهم، يف فأخذوا للعمل
األوىل املرة من رجوعهم بعد شدة وقاسوا قوتهم، هو الذي الدراوي زرع عن وتعطلوا

قاسوه. بعدما
الحفر تراب من عليه أهالوا سقط من وكل والتعب، الربد من منهم الكثري ومات
فدان كل عن عليهم وزيد باملال طولبوا للحصيدة بالدهم إىل رجعوا وملا الروح، فيه ولو
الدون بالثمن الغلة من يبيعونه ما وأُخذ فول، وكيلة قمع وكيلة التبن من بعري حمل
نبعها ينقطع ال التي املياه ونزح الرتعة يف الشغل إىل والطلب إال هم فما الوافر، والكيل
الحر شدة يف املرة وهذه الربد، شدة يف كانت األوىل واملرة امللوحة، غاية يف األرضوهي من
إسكندرية. ري وتأخر املسافة بُعد مع الِجمال عىل بالروايا فينقلونها العذبة، املياه وقلة
أخو بك عابدين الحاج وأمري الربكة من الحجاج ركب ارتحل عرشينه سابع ويف

باشا. حسن
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(١٢٣٤ (سنة القعدة ذي شهر واستهل

مستمر. الرتعة يف والعمل

(١٢٣٤ (سنة الحجة ذي شهر واستهل

الظ أغا ومحمد طاهر باشا حسن صحبته وسافر الصعيد إىل الباشا سافر منتصفه يف
الدولة. أعيان من وغريهم أزرجانيل أغا وحسن الكتخداية عن املنفصل

باشا أحمد مماليك من وهو عكا، حاكم باشا سليمان بموت الخرب وصل وفيه
الجزار.

مدافع لوصولهم فرضبوا أبيه، حريم وصحبته باشا إبراهيم ابن وصل أواخره ويف
املدينة. وسط من وشق النرص باب من ودخل موكبًا، للصغري وعملوا

املفرطة الزيادة النيل زيادة منها التي الحوادث من بها تجدد وما السنة وانقضت
يف أيًضا واستمر متتابعني، عامني يف الغرق وهو النوادر من وهذا املايض، العام من أكثر
يف يرجع ثم قليًال نقص وربما الزراعة، أوان فات حتى هاتور منتصف إىل السنة هذه

نقص. ما أكثر يوم تاني
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ودخلتسنةمخسوتالتنيومائتني
وألف(١٨١٩م)

بل باألرياف، حصل بأيام قبله وما وفيه الخميس، يوم بالهالل املحرم أول فكان
وعمر وحرامية، منارس رسوح وإشاعة رسقات، تواتر بسبب انزعاجات املدينة وبداخل
بعد من باألزقة وامليش املسري من الناس منع وحصل والدروب، الدور أبواب الناس
من وكل باملدينة، ليًال يطوفون والوايل التبديل وأغات بك كتخدا وصار الغروب،
آخر إىل الحال هذا واستمر فيه، شبهة ال ممن كان ولو وحبسوه عليه قبضوا صادفوه

الشهر.
الشالل، إىل رسحته يف وصل أن بعد الصعيد من الباشا حرض عرشينه سابع ويف
بواقي عىل التجريد يريد أنه منها: أقاويل، قبيل إىل ذهابه عىل تقوَّلوا الناس وكان
وصنعوا العبيد رشا من واستكثروا أمرهم استفحل فإنهم بدنقلة، املنقطعني املرصيني
والنوبة، دارفور بالد وأخذ أيًضا التجريد يريد أنه ومنها ذلك، وغري واملدافع البارود
الذهب معدن البالد بتلك ظهر إنه قالوا: أنهم ومنها إليها، الوصول طريق ويمهد
معدنه وعمل وامتحانه ذلك عىل للكشف ذهابه وأن والزمرد، والرصاص والفضة
وخمنوه توهموه ما كل وبطل صافيه، يستخرج حتى عليه يرصف ما ومقدار

برجوعه.
خرض أحجار بأرض ظهر أنه ذلك من تلخص فالذي املعادن، هذه عن قولهم وأما
منه يخرج الحديد، خرء مثل مخرفش أسود يش آخر وبمكان إياه وليست الزمرد، تشبه
املعروف الناوي عمر الشيخ أخونا أخربني فقد قليل، رصاص والتصفية العالج بعد
وساق كبري، بوط يف ووضعها ودقها الصايغ إىل بها وذهب قطعة منه أخذ أنه باملخليص



الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

النهار بطول يعالجها يزل ولم آخر، بوط إىل فنقلها البوط وانكرس السبك بنار عليها
الفحم. من القنطار عن زيادة عليها وأحرق

عابدين. بحارة بدار وأُنزلوا الوهابية من جماعة أيًضا حرض وفيه

(١٢٣٥ (سنة الجمعة بيوم صفر شهر واستهل

من باستدعا السلطنة دار إىل الشامي نبوت بأبي املعروف أغا محمد سافر غرته يف
الباشا وكاتب — تقدم كما — الباشا برحاب ونزل مرص إىل حرض ملا أنه وذلك الدولة؛
يحتاج ما الباشا له هيا ذلك فعند باإلكرام، وكذا بطلبه األمر فحرض الدولة إىل شأنه يف
الباشا إليهم أرسل شخًصا وتالتون خمسة صحبته للسفر وتعني وغريها، هدية من إليه
يزيدون وهم الالال، بسويقة دار يف أنزلوهم بمرص، أتباعه باقي وترك وفراوي كساوي

والشهرية. يوم كل يف الرواتب لهم ويرصف املايتني، عن
وصحبتهم الحجاز، ببالد كانوا الذين والعرب املغاربة عسكر من جماعة وصل وفيه
من عىل يبيعونهم وطفقوا الهمايل عند نزلوا وغلمانًا وبنات نسا الوهابية من أرسى

وأحرار. مسلمون أنهم مع يشرتيهم
عبد الشيخ أيًضا ومات سابًقا، السعادة دار وكيل أغا مصطفى مات منتصفه ويف

الحنفي. القريش الرحمن
وكذلك بالحمى، فيه الناس من الكثري ومات املرصي، الحاج وصل عرشه سابع ويف

الحجاز. أرض من تناقلت وكأنها مرص بأرض الحمى كثرت
قبل وكان القصري، ناحية من الباشا ابن باشا إبراهيم وصل عرشينه حادي ويف
القلعة من مدافع الخرب لذلك ورضبوا القصري، إىل وصوله خرب وصل بأيام وروده
عند أكابرهم نسا واجتمعت األعيان، من البقاشيش ألخذ املبرشون ورمحت وغريها،
الذي بك رشيف وتممه خوجة ويل أنشاه كان الذي القرص له ونظموا للتهنية، والدته
عملوا املذكور وصول وعند الجيزة، تجاه النيل بشاطي بالروضة وهو منصبه يف توىل
باألتربة وردموه الرب، إىل الرب من مراكب عىل القديمة مرص ساحل إىل الروضة من جًرسا

األخشاب. فوق من
السلطان لحرضة ُولد بمولود بالبشارة السلطنة دار من قابجي وصل اليوم ذلك ويف

موكب. يف القلعة إىل وطلع
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سبعة املدينة بزينة نودي باشا إبراهيم وصول عند عرشينه حادي الخميس يوم ويف
عليه وقدروا أمكنهم بما والخانات والدور الحوانيت تزيني يف الناس فرشع بلياليها، أيام

واملقصبات. امللونات من
مجسمات تصاوير عمل يف أبدعوا فإنهم وخاناتهم، وحاراتهم النصارى جهات وأما
بجملة فرسموا والشريج، الزيت وجود عدم من الناس وشكا غريبة، وأشكال وتماثيل
بأغىل ويبيعونها فيأخذونها ذلك، بقصد الناس عىل لتباع للزياتني تعطى شريج قناطري

والكتمان. اإلنكار بعد ثمن
ودخل موكبًا، له رتبوا مرص بر إىل باشا إبراهيم عدى وقد الجمعة يوم أصبح وملا
أرخى وقد الوزارة، شعار من السليمي الطلخان رأسه وعىل املدينة وشق النرص باب من
وطلع ابنه، موكب عىل الفرجة بقصد الغورية جامع إىل والده وحرض بالحجاز لحيته
الجرس عىل ومر القديمة، مرص جهة إىل الكاملة بالهيئة سايًرا رجع ثم القلعة إىل باملوكب

بالروضة. املذكور قرصه إىل وذهب
كل يف باملدافع ورضب الحراقات وعمل بالليل والسهر والوقود الزينة واستمرت
الجديدة مرص يف بلياليها أيام سبعة الناس مجامع يف ومالعب ومغاني القلعة، من وقت

األخطاط. وجميع وبوالق والقديمة
الغرور من وداخله ا، جدٍّ نفسه يف متعاظًما الغيبة هذه من باشا إبراهيم ورجع
أقبلوا فلما بالقدوم، والتهنية عليه للسالم ذهبوا ملا املشايخ إن حتى عليه، مزيد ال ما
يهنوه وجعلوا فجلسوا السالم، عليهم يرد ولم لهم يقم لم ديوانه يف جالس وهو عليه
عىل وقاموا عنده، سخرية شخًصا يحادث جعل بل باإلشارة، وال يجبهم فلم بالسالمة

الخاطر. ومنكرسي ومنكسفني منرصفني ذلك مثل

(١٢٣٥ (سنة األحد بيوم األول ربيع شهر واستهل

املوكب له وعملوا مرص، إىل املجي يف تقدمه الذي وهو باشا إبراهيم ابن مات تامنه يف
ألعيان التنابيه فأرسلوا األحد، ليلة من الليل أول يف موته وكان سنوات، ست نحو وعمره
املعادي؛ حيث مرصالقديمة، إىل األخري الليل تلت يف البعضمنهم فخرج واملشايخ، الدولة
إال به حرضوا وما القديمة، بمرص ازدحموا حتى النهار طلع فما الجيزة بقرص مات ألنه
مأتًما له وعملوا الشافعي، اإلمام من بالقرب مدفنهم إىل باملشهد وانجروا الزوال، قرب

ذلك. وغري والفقها الناس عىل دراهم وفرقوا
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سودا، جارية دادته حجر يف نايًما كان أنه موته كيفية عن املخربون حكى ثم
إىل الخرب ووصل فاضطرب، الغالم فأصابت برجلها ورفستها بيضا جارية فشاجرتها
وقال: بالقرص، مكان يف وحبسهن الحارضات الجواري عىل وقبض إليهم فدخل أبيه،
بما البحر يف وألقاهن الجميع فخنق ليلته، من فمات آخركن عن قتلتكن ولدي مات إن

أعلم. وهللا ستة، وقيل خمسة، إنهن قيل الدادة، فيهن
ثم القليل، إال الشغل من يبَق ولم إسكندرية، برتعة الحفر أمر انقىض أواخره ويف
واختلط املاء فيها فجرى البحر، غلبة من خوًفا املعمول فمها خالف رشًما لها فتحوا
روبة وبها املسبخة املواطن بعض عىل منها املاء وعال أرضها من نبعت التي املالحة باملياه
وأهوية نوة وقوع أيًضا وصادف تمنع، جسور هناك وليس األرض عىل وساح عظيمة،
الرتعة أن الناس يف فأشيع الرتعة إىل ووصل الكبري، الجرس عىل املالح البحر فيها عال
وخرج اإلسكندرية، غرقت البحر ومن منها التي املالحة املياه وأن تصح، ولم أمرها فسد
إىل والفالحون املهندسون ورجع ذلك، دون وهو بالواقع، الخرب تحقق أن إىل منها أهلها

معظمهم. هلك بعدما بالدهم

(١٢٣٥ (سنة التاني ربيع شهر واستهل

ابن باشا أحمد عوضه وقلد الصعيد، إمارة عن الدفرتدار بك محمد الباشا عزل أوله يف
خامسه. يف وسافر باشا، طاهر

ابنه صحبته وسافر الرتعة، عىل للكشف إسكندرية إىل الباشا سافر سابعه ويف
أوغيل. ودبوس القديم والكتخدا الدفرتدار بك ومحمد باشا إبراهيم

الرتعة لتمام خاطره انرشح وقد غيبتهم، من معه ومن الباشا حرض عرشه تالت ويف
بالبضايع، والنقاير رشيد مراكب فيها سافرت وكذلك فيها، وسفرها املراكب وسلوك
وانتظار والتجريم، والنقل إسكندرية إىل املالح يف والسفر البغاز وعر من واسرتاحوا
اليسري األمر إال الرتعة شغل يف يبَق ولم الكبري، والبحر البغاز القتحام املناسب الريح

جسورها. بعض وإصالح
من ورد اإلنكليز اإلفرنج من شخًصا أن وهو الشهر، هذا يف حادثة وقوع واتفق
فرضب الطري ليصطاد بالغيط فمىش حشاد، كفر تسمى بلدة إىل وطلع إسكندرية
األرنؤد من شخص هناك وصادف رجله، يف الفالحني بعض فأصابت ببندقيته طريًا
بعض إليك يأتي أن تخىش أما له: وقال اإلفرنجي ذلك إىل فجا مسوقة، أو هراوة بيده
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فسقط ببندقيته ورضبه اإلفرنجي ذلك من فاغتاظ هكذا؟ رأسك عىل ويرضبك الفالحني
ميتًا.

وحرضوا املقتول األرنؤدي ورفعوا اإلفرنجي، عىل وقبضوا الفالحون عليه فاجتمع
قتل من بد ال وقالوا: األرنؤد من الكثري واجتمع بك كتخدا بمجلس وطلعوا مرص إىل
حتى فقال: الغاية، إىل اإلفرنج جانب يراعون ألنهم ذلك؛ الكتخدا فاستعظم اإلفرنجي،
تكاثر وقد بإحضارهم، وأرسل ذلك، يف حكمهم لريوا ونحرضهم القناصل إىل نرسل
يُقتل لم وإن القناصل، مشورة إىل قتله نؤخر يشء ألي وقالوا: الحمية وأخذتهم األرنؤد
يسع فلم اإلفرنج، من بها من كل وقتلنا ونهبناها اإلفرنج حارة إىل نزلنا الوقت هذا يف
يف القناصل أيًضا وطلع راسه، وقطعوا الرميلة إىل به فنزلوا بقتله أمر أن إال الكتخدا

الباشا. غيبة يف ذلك وكان األمر نُفذ وقد كبكبتهم

(١٢٣٥ (سنة األوىل جمادى شهر واستهل

القبلية، الجهة من سيوة عىل البحرية حاكم الشمارشجي بك حسن الباشا جرد فيه
العرب. من طايفة ومعه بجنده البحرية من إليها فتوجه

إىل متوجه إنه قايل: فمن السودان، نواحي عىل اإلغارة عىل الباشا عزم قوي وفيه
الكثري ووجه وخالفه، باشا إسماعيل ابنه العسكر وسارى دارفور، إىل قايل: ومن سنار،
واهتم والرشقية، قبيل ببالد والذخرية البقسمات وعمل القبلية الجهة إىل اللوازم من

والقبايل. العربان مشايخ بإحضار أيًضا وأرسل عظيًما، اهتماًما
بك محو وخرج بالربيع، الخيول حيث القليوبية ناحية إىل الباشا خرج وفيه
املطبخ وآالت والنحاس بالفرش محملة كثرية وِجماًال خياًما وأخرج بقلقشندة، لضيافته
وكذلك أيام، تالتة وأضافه ذلك، وغري والسكر والحطب والزيت والعسل والسمن واألرز
وابن الحويطات شيخ شديد ابن ضيافة له أحرض وكذلك وغريه، الناحية كاشف تامي
وإسماعيل باشا إبراهيم ولداه الباشا صحبة وكان عرس، وابن قليوب كبري الشواربي

باشا. وحسن باشا
الحجازية بالديار باشا حسن أخو بك عابدين بموت الخرب ورد ذلك أثناء ويف
ومن الباشا وحرض الضيافات وبطلت حظهم فتكدر بالحمى، أتباعه من الكثري وكذلك
حتى الحجازية بالديار الحمى بكثرة الواردون وأخرب وامليتم، العزا لعمل أواخره يف معه

ا. جدٍّ القليل إال بك عابدين طايفة من يبَق لم إنه قالوا:
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(١٢٣٥ (سنة الثانية جمادى شهر واستهل

ملبس بعضها عرشة، الخاص الخيول من فيها الشام وايل من هدية وردت عرشينه ويف
نعلمها. ال أخرى وأشيا رسوج غري من والباقي

ورد وفيه سيوة، عىل استوىل الشمارشجي بك حسن بأن الخرب ورد أواخره ويف
كبري. حريق بإسالمبول وقع بأنه الخرب

سابًقا كان الذي بخورشيد املعروف باشا أحمد بأن حلب عن أيًضا الخرب ورد وفيه
متوليًا كان أنه وذلك كثرية؛ أناًسا وأعيانها أهلها من وقتل حلب عىل استوىل مرص وايل
مدة من وذلك وأخرجوه، وعزلوه عليه البلدة أهل قيام أوجب ما منه فحصل عليها
حقهم، يف قال ما وقال شانهم يف الدولة وكاتب خارجها، أقام أخرجوه فلما سابقة،
فاحتاطوا حلب، أهل عىل ملعونته يتوجهوا بأن النواحي تلك لوالة ومراسيم أوامر فبعثوا
عظيمة رضايب عليهم ورضبوا أهلها، يف وفتكوا ملكوها حتى أشهًرا وحاربوها بالبلدة

ذلك. عىل وهم
عوًضا للحسبة مضافة كرد أغا مصطفى مستحفظان أغاوية تقلد أيًضا أواخره ويف
وجعل للحسبة، توليته مبادي يف كعادته يعسف فأخذ الحج، يف َ تُُويفِّ الذي أغا، حسن عن
راجًعا يصادفه من فيرضب سبب بأدنى بالليل املارين عىل ويحتج ونهاًرا ليًال يطوف

أنفه. أو أذنه من يقطع أو ونحوه، سهر من

(١٢٣٥ (سنة الجمعة بيوم رجب شهر واستهل

بساتني بخشونجي وهو املوريل أغا حسنني يسمى شخص الحسبة نظر تقلد تالته يف
الباشا.

من وقبض عليها استوىل أن بعد سيوة ناحية من الشمارشجي بك حسن رجع وفيه
الخزينة. إىل عام كل يف به يقومون قدًرا عليها وقرر والتمر، املال من مبلًغا أهاليها

أنه بمعنى قبيل، إىل الكتخداية عن املنفصل وهو الظ أغا محمد سافر عرشينه ويف
الشالل. إىل يتقدمها الجردة مقدمة يف

أخيه عىل الباشا فخلع الحجازية، بالديار باشا خليل بموت الخرب وصل أواخره ويف
وأعطى عنه عوًضا أخيه منصب يف وقلده أوسطهم وهو إخوته، تالت وهو بك أحمد

واللوازم. البريق
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واملزارع العماير من به تجدد ما لينظر الوادي ناحية إىل الباشا توجه أواخره ويف
ومزارع. ومساكن قرى به وعمر حدته عىل إقليًما الوادي هذا صار وقد والسواقي،

(١٢٣٥ (سنة األحد بيوم شعبان شهر واستهل

سنة عن الخراج لقبض والغربية املنوفية إىل ثم القليوبية، إىل باشا إبراهيم سافر فيه
وتلك ذلك يف سامح الباشا وكان الفقرا، عىل انكرست التي بالبواقي والطلب تاريخه،
ظرف يف والبواقي املال من القرية عىل ما مجموع يطلب فكان سنني، سبع بواقي
يف وطفشوا األجران يف غاللهم وتركوا البالد، ومشايخ الفالحون ففزعت أيام، تالتة
مجموع فكان ويرضبهن، النسا من يجده من يحبس وكان وأوالدهم، بنساهم النواحي
ألف وسعني كيس ألف ماية الكتَّاب بعض به أخربني ما عىل تحصيله املطلوب املال

كيس.
الوادي. ناحية من الباشا حرض منتصفه ويف

وأقام مرزة، جامع خلف التي الخشب مغالق يف ببوالق حريق وقع أواخره ويف
بالكرسنة للعماير املعد الخشب من الكثري فيه واحرتق طفي، حتى يومني نحو الحريق

وغريه. اإلرشاق وحطب والزفت

(١٢٣٥ (سنة األحد بيوم رمضان شهر واستهل

ومن السودان، بالد إىل مسافرين ومغاربة عساكر يخرج قليل وكل حاصل، واالهتمام
عىل االختيار فوقع التجريدة، بصحبة يذهبون العلم طلبة من أنفار تالتة الطلب جملة
أحمد والشيخ الشافعيني، البقيل أحمد والسيد أسيوط قايض األسيوطي أفندي محمد
ولكل وكسوة، كيًسا عرشين املذكور أفندي محمد وأقبضوا املالكي، املغربي السالوي

سنة. كل يف ذلك لهم ورتبوا وكسوة، كيًسا عرش خمسة االثنني من واحد
واهتموا التبديل وأغات والوايل األغا فطلع القلعة رساية يف حريق وقع سابعه ويف
ذلك وكان يوجد، يكاد وال املاء شح حتى ناحية كل من السقايني وطلبوا النار بطف
ناحية واحرتق يومني، النار طف يف وأقاموا ورمضان، بؤنة شهر وتوافق الحر، شدة يف

ونهبًا. حرًقا ودفاتر وأمتعة أشيا وتلفت بك رشيف ومجلس بك كتخدا ديوان
والعقود، والصخور باألحجار املرصية امللوك بناء من كانت القلعة أبنية أن وذلك
الرقيقة األبنية مكانه وبنوا جميعه ذلك فهدموا األخشاب، من القليل إال بها وليس
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وطلوها وزخرفوها واإلفرنج، إسالمبول بنا طريق عىل واألخشاب الحجنة من وأكثرها
بلغه ملا الباشا إن حتى االشتعال، رسيع وكان والنقوش، واألدهان الرقيق بالبياض
ويلوم املتانة، من فيه كان وما القديم القلعة بنا تذكر بشربا مقيًما وكان الحريق هذا
هذا وضعوا واملهندسون بالحجاز غايبًا كنت أنا ويقول: السابق الوضع تغري عىل
ونهبًا، حرًقا كيس ألف وعرشين خمسة عن ينيف ما الحريق هذا يف تلف وقد البنا،
شهر وانقىض باألزبكية، باشا طاهر بيت إىل الدواوين انتقلت الحريق هذا حصل وملا

رمضان.

(١٢٣٥ (سنة التالت بيوم شوال شهر واستهل

اثنان وشهد ا، جدٍّ الرؤية عرس كان لكونه الهالل ثبوت يف اضطراب الليلة تلك يف وقع
الفجر عند به حكم ثم الليل، آخر إىل كذلك يزالوا ولم آخر، حرض ثم الواحد ورد برؤيته
الناس وتسخرت بطبالتهم، املسحرون وطاف املنارات وأوقدت الرتاويح صليت أن بعد

بارًدا. العيد وأصبح
باشا إبراهيم ولده وأقام كعادته، إسكندرية ثغر إىل الباشا سافر خامسه ويف

ا. جدٍّ نفسه يف وتعاظم النشاب، مرضب تجاه النيل بشاطي
أخيه ابن باشا عباس لختان مهم عمل يف رشعوا رسحته من باشا إبراهيم رجع وملا
خياًما ونصبوا عرشه تاسع يف ذلك يف فرشعوا السادسة، يف غالم وهو باشا، طوسون
وطبخت والبهلوانيون، واملغزلكون والحواة املالعيب أرباب وحرضت القرص، تحت كثرية
والشموع والقناديل املشاعل من بالليل الوقدات وأوقدت واألسمطة، والحلوا األطعمة

ذلك. وغري البلور النجفات وتعاليق القرص، بداخل
فختنوا املزينني وأحرضوا منهم، الكثري فحرض الفقرا أوالد غلمان بإحضار ورسموا
عليها يرقد ولحاًفا طراحة غالم لكل ويفرشون غالم، األربعماية نحو الفرح أيام أثنا يف
يعمل ليلة كل ويف فضة، نصف وألف كسوة غالم لكل يعطى ثم جراحه، يربى حتى

الليل. بطول ومدافع ونفوط وحراقات شنك
نقيب وهو والبكري، السادات والشيخ والقايض األشياخ كبار ذلك أثنا يف ودعوا
لواحد يقم ولم سكوت، من يُجلسونه منهم دخل من كل وصار واملفاتي، أيًضا األرشاف
بها، يؤانسهم بكلمة يكلمهم ولم السالم، باإلشارة وال يسلم من عىل يرد ولم منهم

سكوت. من وانرصفوا وقاموا املجلس، انقىض حتى فتعاطوا املائدة وحرضت
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من شخص الحاج وأمري الحصوة، إىل باملحمل خرجوا عرشينه تالت األربع يوم ويف
اسمه. نعرف لم الدالة

األحمر الدرب عىل القلعة من به ونزلوا باشا، لعباس الزفة عملوا الخميس يوم ويف
بالدنانري ختنه الذي املزين طشت وامتال اليوم ذلك يف وختنوه القرص، إىل الخرق باب عىل
املزينني باقي عىل وأنعموا كشمريي، وشال فروة عليه وخلعوا واألعيان، األكابر نقوط من

ذلك. وانقىض كيًسا بتالتني
وكرس أذرعه، النيل أوىف القبطي مرسى لتالت املوافق عرشينه تاسع التالت يوم ويف
والقايض. بك كتخدا بحرضة وذلك الخليج، يف املاء وجرى األربع يوم صبحها يف السد

الجيزة، بر إىل دنقلة من املرصية األمرا بواقي من طايفة حرض الشهر هذا ويف
خيمة يف فأقاموا غري، ال بيض قمصان ومالبسهم شخًصا، وعرشين الخمسة نحو وهم
التجاريد، خروج بلغهم عندما األمان بطلب اإلرسال منهم تقدم وقد اإلذن، ينتظرون
ألجمعهم أمانًا لهم وأرسل ذلك، إىل فأُجيبوا ألبيه أمانًا وطلب أيوب بك عيل ابن وحرض
مراسلة حرضت وملا أمانًا، يعطيهم فليس املنفوخ له يقال والذي بك الرحمن عبد عدا ما
فعملوا موته، خرب ووصل وقتلوه عليه حقدوا للرحيل وتأهب أيوب بك لعيل األمان
عدة والرصاخ الندب من وأكثروا الدولة، بشمس الكاين زوجته سكن بيت يف نعيه

أيام.
الباشا إىل هدية وصحبتهم العجم، بالد من أشخاص حرض أيًضا الشهر هذا ويف

العزى. سويقة بناحية الشمارشجي بك حسني ببيت فأنزلوهم خيول، وفيها

(١٢٣٥ الخميس(سنة بيوم القعدة ذي شهر واستهل

عىل مرص بوالية للباشا تقرير مرسوم يده وعىل قابجي وصل األحد يوم رابعه يف
يف املذكور القابجي وركب جدة، بوالية باشا إبراهيم لولده آخر وتقرير الجديدة، السنة
وأعيانهم، باشا وإبراهيم بك كتخدا بحرضة املراسيم وقريت القلعة، إىل بوالق من موكب

مدافع. ورضبوا
كل النوبة، لبالد املعينة العسكر أمري وهو قبيل، جهة إىل باشا إسماعيل سافر وفيه

بإسكندرية. حاله عىل الكبري والباشا ذلك
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(١٢٣٥ (سنة الحجة ذي شهر واستهل

فأقام الشهر، آخر يف وعاد أياًما هناك فأقام بإسكندرية، أبيه إىل باشا إبراهيم توجه فيه
والفول القمح من الناس عند يجده ما ليجمع قبيل ناحية إىل وسافر قليلة أياًما بمرص
الغالل لحمل قبيل إىل الجميع وساقوا غصبًا سفينة كل وأخذوا أصناف، التالتة والعدس
السنة. وانقضت الغالية، باألتمان والروم اإلفرنج عىل لتباع البحرية الشون يف وجمعها
حصل كان وقد الصليب، بعد وخصوًصا املفرطة، الزيادة النيل زيادة حوادثها من
حصلت فلما التلف، من السابقني العامني يف حصل ما بسبب الجسور بأمر الزايد االعتنا
والنيلة الذرة مزارع وغرق الجسور، أعىل عىل املاء َوِطَف الصليب، بعد الزيادة هذه
عليها بما والربتقال الليمون أشجار وغالب البساتني وأشجار والقطن واألرز والقصب
مكث وطال هللا، أمر من عاصم وال نبًعا، املمنوعة األرض من ينبع املاء وصار الثمار، من

الزراعة. أوان فات حتى األرض عىل املاء
الحصول، نادر الغرق كان بل الغرقات، تتابع السنني حوايل يف نَر ولم نسمع ولم
القريبة الواطية األرايض من املاء ونبع القناطر، فرجات غالب سد حتى الخليج ماء وعال

ذلك. ونحو حسني األمري وجامع العدة غيط مثل الخليج، من
اسم عىل باملحمودية وسموها حفرها تم ملا املحدثة إسكندرية ترعة أن ومنها
بدأت فلما باملاء، وامتألت لذلك، املعد فمها دون رشًما لها فتحوا محمود، السلطان
وأبقوا الرشم ذلك فسدوا األرايض وغرقت الواطية، املواضع يف املاء وطف فزادت الزيادة
البحر ومن البحر مراكب إىل منها ينقلون فكانوا للمسافرين، مراكب عدة فيها داخله من
العذب، املاء قلة من جهد يف الثغر أهل واستمر متغريًا، مالًحا ماؤها وبقي مراكبها، إىل

قرشني. الراوية ثمن وبلغ
نظري يف البالد ملشايخ مسموًحا قرروا القرى أرايض يف القياس وقع ملا أنه ومنها
سنتني، املسموح مال يدفع العام هذا ويف فدان، ماية كل من أفدنة خمسة مضايفهم
بالنسيئة غاللهم ببيع غلقوه أنهم صدقوا وما أوانه، قبل بالخراج مطالبتهم عقب وذلك

النسا. ومصاغ واألمتعة املوايش وبيع واالستدانة
يزل ولم عنها، عجزوا كانوا التي الخوايل السنني يف بالبواقي طولبوا أيًضا وكانوا
البالد مشايخ طولب وملا والفواكه، النخيل وتمر الفول وكذلك السنة، هذه يف الغالل رمي
قاسوا وقد وأكثر، وأقل ريال ألف الواحد عىل يجي ربما فإنه كربهم، ازداد املسموح بمال
واألرز النيلة مزارع وغرق الزرع زكاء وعدم الحد عن الخارج الخراج غالق يف الشدايد

ذلك. وغري والكتان والقصب والقطن
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ستني الجمل وعىل قرًشا، عرشين راس كل الجواميس عىل فرضوا ذلك إثر ويف
خمسة والبقرة وثلث، نصًفا وعرشين سبعة املعز من والراس قرش، الشاة وعىل قرًشا،

كذلك. والفرس عرش
تجاره سومح ثم الباشا، ذمة عىل الوارد جميع ويحجز الصابون، احتكار ومنها
كثري، يش وهو تمن، غري من ودايرته ومرتباته الباشا صابون جميع يكون أن برشط

نقو. غري من جرًدا بخمسني كان أن بعد نصًفا ستني عىل تمنه ويستقر
العجوة وأنواع واإلبريمي، الصعيد من يجلب وما بأنواعه البلح عىل أحدث ما ومنها
للمتسببني ذلك ويباع القليل بالتمن ذلك جميع والخوصيوخذ والليف النخل جريد حتى
ا، جدٍّ القليل إال النخيل تثمر لم السنة هذه ويف ذلك، من بأزيد الناس وعىل الزايد، بالتمن
ردي يش وهو قليلة، أياًما إال باألسواق يوجد ولم وفرته أيام يف األحمر البلح يظهر ولم
وكذلك السابق، يف أرطال العرشة تمن وهي أنصاف، بخمسة ورطله بجيد، ليس وبرس
رشابًا يعرصه من به التزم وقد والرشقاوي، الفيومي وهو القليل إال منه يظهر لم العنب
ما ومنها علمها، إلينا يصل لم جزئيات ذلك وغري األصناف، من غريه مع كثرية بأكياس

ذكرها. وأهملنا علمها إلينا وصل
الذين اإلفرنج، بعض وصحبته القبلية الجهة إىل سافر باشا حسن أن ومنها
األرايض وفحر والفحص، الصعيد بأرايض والغوص السياحة الباشا لهم رخص كان
والتصاوير التماثيل من السالفة واألمم القديمة اآلثار واستخراج والربابي، والكهوف

بالبارود. الصخور وقطع املوتى، ونواويس
بعض وبه الحديد أو الرصاص خرء يشبه مخرفش يش لهم ظهر أنه وأشاعوا
بخربه أثق من بعض وأخربني وذهب، فضة منه خرج تصفى إذا معدن أنه ذكروا بريق
عليها فأوقد صايغ رجل عند بها وذهب رطلني عىل الوزن يف تزيد قطعة منه أخذ أنه
بوط من ينقلها وهو األمر آخر يف منها فخرج النهار، بطول الفحم من قنطار نحو
أحجاًرا بالجبل أن أيًضا وذكروا األوقية، قدر الرصاص مثل قطعة كرسه، بعد آخر إىل
وأوقدها اإلفرنج بالد من ذلك بمثل أتوا ألنهم وذلك الفحم؛ مثل النار يف توقد سودا
مع حجريتها عىل تبقى بل رماًدا تصري وال الكربيت، مثل الريحة كريهة بالرضبخانة

الكيمان. إىل نقلها إىل ويحتاج اللون، تغري
هذه استخراج بقصد باشا حسن فسافر كذلك، الصعيد جبال بداخل إنه وقالوا:
الجبل يكرسون وهم الكبري، الباشا بأمر وذلك أشهر تالتة نحو فأقام وأمثالها، األشيا
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يشبه كربيتية زنخة ورائحته بزرقة أسود دهن منه يسيل بجس بالجبل فظهر بالبارود،
مصايف سبعة منه فملوا الرسج يف منه وأوقدوا مرص، إىل منه بيش وأتوا هو، وليس النفط،
الجبل من خرج بأنه مكاتبات وصلت بل صورته، تحقق قبل الناس يف وأشيع وانقطع،
أيًضا، والدنيا بل وأقطاعها مرص يكفي جريانها ينقطع وال الطيب بالزيت تسيل عني

كيس. األلفي نحو املرة هذه يف رصف الذي أن أتباعهم بعض وأخربني
خاطره تغري محمود السلطان أن أرضمرص عن الخارجة السنة هذه حوادث ومن
معه لهم ووقع العساكر، عليه وجرد األرنؤد بالد حاكم دنيل بتبه املعروف باشا عيل عىل
منيعة، قلعة يف هو وتحصن حكمة، يف التي البالد أكثر عىل واستولوا ووقايع حروب
وبالدهم كذلك، متأمرين أوالد عدة وله كثرية، وجنوده واسعة مملكة يف هذا باشا وعيل
من الكثري وكذلك الطاعة تحت دخل أوالده بعض إن ويقال: والنيمسا الرومنيل بالد بني

خرب. عنه يتحقق ولم السنة وانقضت الشتا ودخل ذلك عىل األمر وبقي عساكره،
الريال رصف بلغ حتى والزيادة، التخليط من فيها يقع وما املعاملة أمر ومنها
وكذلك فضة، ألف والبندقي نصًفا، وتمانون أربعماية عنها قرًشا عرش اثني الفرانسة
هناك املرضوب بمعنى اإلسالمبويل والقرش قرًشا، عرش سبعة اإلسالمي والفندقيل املجر

نصًفا. ستني املرصي عن يزيد وربع بقرشني يرصف مرص إىل واملنقول
عرش بسبعة وبمرص قرًشا، عرش بأحد بلدته يف يرصف اإلسالمبويل الفندقيل كذلك
قروش، بأربعة ترصف بالدها يف الفرانسة وكذلك قروش، ستة زيادته فتكون تقدم، كما

عرش. باثني وبمرص بسبعة وإسالمبول
النادر يف إال أصًال بها وجود فال املصارفات، يف تذكر التي العددية األنصاف وأما
البشلك وصار واملشرتيات، املبيعات جميع يف األتمان لغلو عنها الناس واستغنى ا، جدٍّ
رضب بطل ملا ألنه النصف؛ بدل هي أنصاف خمسة رصفه أي الخمساوية له يقال الذي
ولم البشلك، هو الذي وثمنه وربعه القرش نصف مرصوعوضعنها القروشبرضبخانة
ويعود القرى، وأهل الناس بأيدي يتناقل كثري وهو قبل، موجوًدا كان ما إال بالقطر يبَق
يشرتون كذلك وهم العساكر، وعاليف واملشاهرات املصارف يف ويرصف الخزينة إىل
االحتياج عند القرض ويرصف دار، كلما الفلك مع تدور هكذا وتعود، فتذهب لوازمهم
القرش يكون النصف مقام يف كونها فباعتبار التمن، بنقص البشلك من بسبعة رصفه إىل
ألن فضة؛ وسبعني وخمسة بماية فضة األلف يكون ذلك وباعتبار غري، ال أنصاف بسبعة
إحدى تكون التمن املصارفة يف نقصت إذا األلف بدل هي التي قرًشا وعرشين الخمسة
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وفيها وسبعني، وخمسة ماية كانت وعرشين الخمسة يف السبعة رضبنا وإذا وعرشين،
وزن قطعة تجد ال مختلفة القطع هذه وأوزان غري، ال دراهم ستة الخالصة الفضة من
أن السابق الزمن يف أدركناه والذي كثري، الكثري يف والقليل آخر، فرط ذلك ويف نظريتها،

ألبتة. املرصي بالقطر وجود لها يكن لم القروش هذه
استفحل عندما وألف، وماية الثمانني بعد القازدغيل بك بمرصعيل أحدثها من وأول
بك محمد استوىل وملا الدولة، عىل العصيان وأظهر والنفقات العساكر من وأكثر أمره
من حصة إبطالها بسبب الناس وخرس اإلقليم، من راًسا أبطلها الدهب بأبي املعروف
ولم واملكاسب، الخري لكثرة الخسارة بتلك يتأثروا ولم بإبطالها، فرحهم مع أموالهم
وربعه، ونصفه والفرانسة واإلفرنجي اإلسالمي الذهب أنواع إال املعاملة أصناف من يبَق

املكاسب. وكثرة األسعار رخا مع فضة، نصف لها يقال التي الصغرية والفضة
أو عرشة إما الجدد، لها يقال التي النحاس األفلس من بعدد النصف هذا ويرصف
ويقال ذلك، وبخالف صغرية كانت إذا عرشين أو ومختومة، مرضوبة كانت إذا عرش اثنا
البيع ويف املحقرات، وخالف بل الجدد، بهذه يقىض املحقرات غالب فكان السحاتة، لها

والرشا.
األسواق أهل عىل ويبيعونها املخايل يف املغاربة الحجاج مع الكثري منها يجلب وكان
بهذه ورصفه نصًفا، اكتسب إذا األجري أو الفقري فكان فيها، ويربحون األرطال بوزن

وأدًما. خبًزا منها ويشرتي األسعار، رخاء مع يومه نفقة كفاه الجدد
والسلق والثوم البصل البقال من أخذ التقلية يف الطبخة لوازم الطابخ احتاج وإذا
بالجديد التالتة أو الصنفني أو الصنف والليمون، والكراث والفجل والبقدونس والكسربة

أصًال. بها ينتفع فال وجدت وإذا بالكلية، الجدد هذه انعدمت وقد الواحد،
وصارت أيًضا، له وجود وال النحاس، الجديد بمنزلة الفضة النصف وصار
وهذه الجدد من كثري بعدد يرصف كان ألنه وأحقر؛ بل النصف بمنزلة الخمسماية
كان ما تالتة، أو نصفني أو بنصف املحقرات من شيٍّا الشخص أخذ فإذا فقط، بخمسة
لوقت الباقي يرتك فإما الخمساوية بقية البايع عند يجد ولم جديدين، أو بجديد يؤخذ

تعطال. وإال يعرفه، كان إن آخر احتياج
ويعطيه الطواف السقاء من فيرشب العطش، ولحقه بالسوق اإلنسان كان وإذا

بجديد. إبريقه الحانوت صاحب يمأل أو جديًدا،
عطشان بقي وإال به، يرشب بشلك معه يكن لم الشخص كان إذا األيام هذه ويف
لعدم وذلك ماء؛ رشبة يف قربة ثمن يدفع أن عليه يهون وال داره، من يرشب حتى
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البيوت أرباب من الناس كان وقد وأمثالهم، الفقرا عىل الصدقة وكذلك النصف، وجود
نصف لكونه عنه التاني اليوم يف الخادم يسألون نصف والخضار اللحم ثمن بعد زاد إذا

عليه. ويحاسبونه املرصوف،
وجواٍر عيال من أشخاص عدة عىل املحتوية البيوت وذوو العيال صاحب وكان
يومه مرصف يف يكفيه ذلك، ونحو والحطب والعسل والسمن الغلة ادَّخر إذا وخدم،
العرشة مقامها يقوم فال اليوم وأما وخالفه، والخضار اللحم ثمن يف أنصاف العرشة
واملتجددة السابقة واالحتكارات الحوادث بسبب يش؛ كل يف األسعار لغلو وأزيد قروش
املتقدمون عليها نص التي الخراب أسباب أن يخفى وال األصناف، جميع يف وقت كل
واملكوس، أيًضا املعاملة واختالل الخراج زيادة وهي السنني، هذه يف وتضاعفت اجتمعت
إال مرزوًقا تجد فال الناس، أرزاق عىل واالستيال األصناف جميع احتكار ذلك عىل وزاد
صانًعا أو كاتبًا أو مباًرشا أو املكوس، أنواع من نوع عىل متوليًا الدولة خدمة يف كان َمن
فيجمع استياله، مدة فيحاسب عليه، بها ينم هفوة من يخلو وال املحدثة، الصنايع يف
عليه، تأخر بما يفي فال ومتاعه داره باع وربما بدفعها، فيلزم األكياس من جملة عليه

الحبس. يف يبقى وإما الهرب، أمكنه إن يهرب فإما
سومح، فربما ذلك بخالف كان إن وأما البلدة، وأهايل العرب أبناء من كان إن هذا
أحسن ويرجع حاله فيرتفع رشكة أو منصب يف يدخله أو عنه، يخفف من له تصدى أو

كان. ما
الذي والتيل والقصب املخيش صناعة عىل االستيال السنة هذه يف أيًضا حدث ومما
وذلك املالبس، من وخالفها واملحارم واملناديل واملقصبات للطرازات الفضة من يصنع
غالب ألن السنة؛ يف كيس ألف عىل يزيد مكسبها وأن وتحاسدهم، صناعهم بعض بإغرا
التي الجالبة وكالة عىل االستيال وكذلك البعض، بعضهم عىل الناس بإغرا الحوادث
بالد من تجلب التي البضايع من وغريهم السود، والجواري العبيد من الرقيق فيها يباع

ذلك. وغري النعام وريش املاء وروايا والششم، هندي والتمر الفيل كسن السودان
الشمع رطل ويباع للدولة جميعه فيضبط وشمعه، النحل عسل عىل الحجر ومنها
بتالتة الحجر قبل رطله وكان خفية، ويباع مختلًسا، كان ما إال يوجد وال قروش، بستة
جملتها ومن األشيا عىل املفتشون إليها نزل الساحل إىل مراكب وردت فإذا قروش،
عليه وعثروا شيٍّا، أخفى فإن تمن، بأبخس لهم ويحسب يجدونه، ما فيأخذون الشمع،
غريه، لريتدع حراميًا وسموه ذلك معه يجدون الذي بالشخص ونكلوا تمن بال أخذوه

لهم. دين ال وأعوانهم نصارى، ذلك عىل واملتويل

658



(١٨١٩م) وألف ومائتني وتالتني خمس سنة ودخلت

بل النخيل ثمر وكذلك العسل، وجود وامتنع السنة، هذه يف النحل هاف وقد
وتعطل بل األرايض، منها غرقت التي األسيال كثرة مع السنني هذه يف تزل فلم والغالل،
نادًرا، إال أيًضا يوجد فال العدس وأما الفول، وخصوًصا أثمانها وزادت الزرع بسببها
ذلك قبل وكانت قرًشا، الكيلة تمن وبلغ مالها، يف زاد من وتوابعها باملالحة التزم وكذلك

أنصاف. بتالتة أدركنا وفيما نصًفا، بتالتني
الجري ثمن وكذلك بالقرش، النصف فأبدل واملعمرين، والفعلة األجرا أجر وأما
الكيمان إىل األتربة ونقل أبًدا، تنقيض ال مستديمة الدولة أهل عماير ألن والجبس؛ البلدي
من األفق علوها سرت حتى غروبها، إىل الشمس رشوق من والحمري الجمال قطارات عىل

ناحية. كل
الناس دور من حولها ما ويأخذ الكثري، ساحتها يف يكفيه فال داًرا أحدهم بنى وإذا
ثم دايرته، وأهل لخاصته الخطة تلك يف بقي ما ويأخذ داره، بها ليوسع القيمة بدون

وهكذا. لعسكره، وأخرى وجمعيته لديوانه كذلك أخرى يبني
عىل تسلط فإنه الكربى؛ واملصيبة العظمى الداهية فهو السلحدار، أغا سليمان وأما
الربقية باب داخل إىل أحجارها ونقل بالصحراء، التي والتكايا واملدارس املساجد بقايا
وأنشا النرص، باب خارج أحجارها وجمعوا النرص، باب جهة كان ما وكذلك بالغريب،
واألرمن األروام نصارى وأسكنها وطباًقا حواصل بها وجعل وكالة، الخلييل خان جهة
بابًا لها وفتح السكنى، يف رغب ممن غريهم وكذلك املعتادة، األجر أضعاف زايدة بأجرة
الحوانيت وأجر بظاهرها، ألنها بالخراطني؛ التي الشهرية الجالبة وكالة إىل منه يخرج

الشهر. يف قرًشا بتالتني الحانوت فأجر زايدة، بأجرة كانت
ذلك عىل الناس إقدام يف والعجب الشهر، يف نصًفا بتالتني تؤجر الحانوت وكانت
ولكنهم الحال، ووقف املكاسب قلة ادعاهم مع بناها فراغ قبل تآجرهم يف وإرساعهم

وعظمه. الزبون لحم من يستخرجونها أيًضا
العني بضم عطي حوش يسمى متسًعا مكانًا النرص باب داخل بناحية أخذ ثم
بالفحم بقوافلهم وردوا إذا ونحوهم الطور لعربان محطٍّا كان الياء، وسكون الطاء وفتح
عىل تحتوي عظيمة أبنية املكان ذلك يف فأنشا بلبيس، رشقية أهايل وكذلك وغريه، والقيل
وخالفهم األرمن أيًضا غالبها وسكن وطباق، ومساكن وقهاوي وحوانيت متداخلة خانات
وما القهوة بخان املعروف الخان فأخذ الخلييل، خان جهة إىل انتقل ثم الزايد، باألجر
بالخطبة، الجمعة فيه تُصىل لذلك، املجاور والجامع والحوانيت واألماكن البيوت من حوله

جميعه. ذلك فهدم
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حانوتًا، أربعون عدتها وحوانيت وطباق حواصل عىل يحتوي كبريًا خانًا وأنشاه
زاوية الحوانيت وبعض السبيل فوق وأنشا شهر، كل يف قرًشا تالتون حانوت كل أجرة

الجامع. عن عوًضا بدرج إليها يصعد لطيفة
اآلن وهو وهدمها، ودوًرا أماكن فأخذ األمشاطية، بخط الخرنفش جهة إىل انتقل ثم
اإلجابة من ا بدٍّ يجد فال التمن، ليعطيه املكان رب يطلب فكان كذلك، تعمريها يف مجتهد
أو لشفاعة وذلك بقليل؛ أزيد أو أقل أو التمن عرش شاء إن نفسه، به سمى ما له فيدفع
ليًال، بتخريبه أمر تخربه، لعدم الستبداله مسوغ وال وقف إنه له: قيل وإذا خري، واسطة
ويقول: وقف، لفظة عليه يثقل وكان له، فيقيض خرابًا فرياه القايض بكشاف يأتي ثم
يلتفت وال يدفعه، ال أصله وقف لجهة حكر املكان عىل كان وإذا وقف؟ يعني إيش
األشغال أرباب عىل مراسه وقوة لعسفه وقت أرسع يف عمايره ويتمم أيًضا، اللفظة لتلك
ويوقظونهم النهار، باكر إىل الدوام عىل يحبسهم بل الرواح للفعلة يطلق وال واملوانة،
حتى الغروب، قبيل إىل الشفع صالة وقت من العمل ويبتدون بالرضب الليل آخر من
بالرشب، العمارة مشد أمرهم والعطش الحر من ضجوا وإذا رمضان، يف الحر شدة يف
ال ألنه ملخدومه؛ هي إنما العماير هذه أن الناس أكثر وظن ليسقيهم، السقا لهم وأحرض

فيه. أحد لشكوى يسمع
وكثرة الخراب لشمول بأهلها وضاقت باملدينة، املساكن أمر التاريخ هذا يف واشتد
ويلبسون املناصب يتقلدون الناس، أعيان اآلن فهم للملة، املخالفني وخصوًصا األغراب،
العبيد وخلفهم وأمامهم والرهوانات، املسومة والخيول البغال ويركبون األكابر، ثياب
بالجواري ْون ويترسَّ الطرق، لهم ويفرجون الناس يطردون العيص وبأيديهم والخدم،
من ومنهم األتمان، بأغىل ويشرتونها الجليلة، العالية املساكن ويسكنون وحبوًشا، بيًضا
ألوًفا عليها ورصف داًرا له عمر من ومنهم للنزاهة، البحر عىل مطلة ودار باملدينة دار له

األكياس. من
من وأْخذها دورها جميع عىل خطة يف كان من كل الستيال الدولة أكابر وكذلك
يحتاجون ألنهم املسلمني؛ إذالل إىل البدع مناصب بتقليدهم وتوصلوا وجه، بأي أربابها
إنكار، غري من والحبس والشتم بالرضب الحرفة أهل يف والتحكم وأعوان، وخدم كتبة إىل
قيمتها وزادت املساكن بالناس فضاقت ذليًال، الكافر يدي بني والعامي الرشيف ويقف
وكذلك بالكيس، األشيا قيم يف يذكر كان الذي الريال لفظ وأبدل األضعاف، أضعاف

بالعباد. لطيف وهللا االزدياد، يف يش كل يف واألمر األجر،
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الحال. وامتد املقال لطال الجزئيات عن فضًال الكليات بعض استيفا أردنها ولو

ان��ع��ج��ام��ه��ا وزاد ال��ع��ج��م��ا ت��ش��اب��ه��ت ن��رى م��ا غ��ي��ر ن��رى م��ا وم��ت��ن��ا وع��ش��ن��ا

الدين. وسالمة اليقني حسن هللا نسأل
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(١٨٢٠م)

إسكندرية. من الباشا حرض أوايله ويف االتنني، بيوم املحرم شهر استهل
يف قرر باإلسكندرية املالكي بباشا الشهري إبراهيم الشيخ أن الحوادث من وفيه
اآلية إطالق من ورد وما أكلها، يجوز ال امليتة حكم يف الكتاب أهل ذبيحة أن الفقه درس
واستغربوه، أنكروه ذلك الثغر فقها سمع فلما كتبهم، يف ويبدلوا يغريوا أن قبل فإنه
وعلمي، بفهمي ذلك أذكر لم أنا فقال: وعارضوه، املذكور إبراهيم الشيخ مع تكلموا ثم
بعلمه. موثوق متورع عالم رجل وهو املغربي، املييل عيل الشيخ عن ذلك تلقيت وإنما

ذلك خصوص يف رسالة فألف بالواقع، يعلمه بمرص املذكور شيخه إىل أرسل إنه ثم
الطرشويش اإلمام قول واعتمد املذاهب، يف والخالفات املشايخ أقوال فذكر فيها، وأطنب
التالتة نحو وهي وحكامه، الوقت علما عىل بالحط الرسالة وحشا الحل، وعدم املنع يف
واإلنكار اللغط فكثر الثغر، أهل عىل فقراها إبراهيم الشيخ إىل وأرسلها كراسة، عرش

للملة. مخالفون أكثرهم الوقت وأهل خصوًصا
يجمع بأن إليه وتقدم بمرص، بك كتخدا إىل مرسوًما فكتب الباشا إىل األمر وانتهى
بك كتخدا فأحرض املصنفة، أيًضا بالرسالة إليه وأرسل املسألة، لتحقيق الوقت مشايخ
عيل الشيخ وقال: العبارة العرويس محمد الشيخ فلطف األمر، عليهم وعرض املشايخ
منعزل وهو وفضله، علمه ينكر ال ومشايخهم، مشايخنا عن تلقى العلما من رجل املييل
يف ونتذاكر به نجتمع أن واألوىل خلل، بعض وبعقله املزاج حاد أنه إال الناس خلطة عن
الشيخ إىل وأرسلوا يوم، تاني يف فاجتمعوا إليكم، األمر ذلك بعد وننهي مجلسكم، غري
مجاوري من شخصني مع الجواب وأرسل الحضور، عن فأبى للمناظرة يدعونه عيل
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مع فيه يتناظر خاص مجلس يف يكون بل الغوغا، مع يحرض ال إنه يقوالن: املغاربة
فقط؛ العطار حسن والشيخ القويسني، حسن الشيخ بحرضة األمري ابن محمد الشيخ
وأرعد، األمري، ابن تغري القول ذلك قاال فلما الغارة، عليه ويشن يناقشه األمري ابن ألن
األغا، بيت يف بحبسهما أمروا ذلك وعند الرسل، مع باملجلس من بعض وتشاتم وأبرق،
األغا فركب عنه، قهًرا ولو باملجلس وإحضاره عيل الشيخ بيت إىل بالذهاب األغا وأمروا
وسمر البيت من معها ومن زوجته فأخرج تغيب، قد فوجده املذكور بيت إىل وذهب

الجريان. بعض بيت إىل فذهبت البيت،
عن وأبى الحق، خالف عىل عيل الشيخ بأن فيه وذكروا محًرضا عرًضا كتبوا ثم
عىل لكونه واختفى وهرب املسألة، تحقيق يف معهم واملناظرة العلما مجلس حضور
ظهر، إذا فيه الباشا لحرضة والرأي هرب، وال اختفى ما الحق عىل كان ولو الحق، خالف
الكثرية بالختوم وأمضوه العرض وتمموا السكندري، باشا إبراهيم الشيخ يف وكذلك
بيت عن الختم ورفعوا األغا، حبس من الشخصني أطلقوا أيام وبعد الباشا، إىل وأرسلوه

إليه. أهله ورجع عيل الشيخ
بني إىل باشا إبراهيم الشيخ بنفي ورسم الشهر، أوايل يف مرص إىل الباشا حرض

اختفاه. ِمن عيل الشيخ يظهر ولم غازي،

(١٢٣٦ (سنة األربع بيوم صفر شهر واستهل

معه وأحرض أيًضا، الفيوم طاف بعدما القبلية الجهة من باشا إبراهيم حرض أوايله ويف
وشقوا الحديد، الجنازير يف وهم العربان، من املفسدين من عليهم قبض أشخاص جملة

حبسوهم. ثم البلد بهم

(١٢٣٦ الخميس(سنة بيوم األول ربيع شهر واستهل

وضعف رثة حالة يف البواقي املرصية األمرا من أشخاص العرشة نحو حرض أوايله ويف
ذلك. إىل وأجيبوا األمان، وطلبوا أرسلوا وكانوا واجتياح، واحتياج وضيم،

اثنان أربعة: وهم وقتلوهم؛ معه باشا إبراهيم أحرضهم الذين العربان أشهروا وفيه
زويلة. بباب واثنان بالرميلة
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(١٢٣٦ (سنة السبت بيوم التاني ربيع واستهل

بخطة يسكن هذا بك هللا عبد وكان منفيٍّا، الدرنديل بك هللا عبد الباشا أخرج وفيه
عزوة وله وأماكن، ُدوًرا الناحية بتلك وملك األذى، قليل سكون فيه رجل وهو الخرنفش،
واملسامرة، الكالم يف معه ويتوسع وينادمه الباشا بحرضة يجلس وكان وأتباع، وعساكر
وحروبه، األرنؤدي دنيل تبه باشا عيل ذكر جرى أنه عليه الباشا خاطر تغري وسبب
السلطان محاربة يرون العساكر إن املذكور: هللا عبد فقال عليه، العساكر ومخالفة

معناه. هذا كالًما أو معصية
طاهر باشا حسن فيه فشفع بقتله أمر إنه ويقال: القول، ذلك من الباشا وجه فتغري
بك لرشيف قال أنه ذلك إىل وانضم واستفيض، أشيع وهكذا منفيٍّا، يخرج وأن القتل، من
فبلغها املشاجرة، مع خدمتكم من أحسن نرصاني خدمة علوفته: تأخر عند الخزنة أمني
من حازه ما وتمن علوفته الباشا له ودفع عليه، صدره وأوغر أيًضا للباشا بك رشيف
طريق عىل تامنه يف وسافر بالدراهم، محملة جمال عدة عىل ووصله واألمالك، األماكن

البحر. سفن عىل ليأتوه وأثقاله حريمه وأبقى الرب،
يف فاجتمعوا األزهر، بالجامع البخاري صحيح بقراءة الباشا أمر عرشه سادس ويف
آخرها أيام وأربعة النهار ضحوة العادة عىل األجزاء يف وقروا عرشه سابع االتنني يوم
قراءة نظري يف األزهر مجاوري عىل وكذلك دراهم، املكاتب أوالد عىل وفرقوا الخميس،

البخاري.

(١٢٣٦ (سنة األحد بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

متصلة قصور عدة أنشا ألنه قصوره؛ بل الجديد بقرصه ونزل باشا، إبراهيم حرض فيه
وقرص لحريمه، وقرص لديوانه قرص منها مزخرفة، متسعة متصلة ومصانع وبساتني

ذلك. وغري أخيه، ابن باشا عباس لخصوص

(١٢٣٦ (سنة التالت بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

عدة الصعيد بالد من وأحرض مرص، أرايضقرى قياس إعادة عىل باشا إبراهيم عزم فيه
شخًصا. الستني نحو الَقيَّاسني من كبرية

واملهندسني، القياسني وجمع القصور، تجاه الجيزة إىل عدى خامسه السبت يوم ويف
تأييد وأحب غايل املعلم فعاند عمله، وكيفية قياسته كل وقاس اإلفرنج، مهنديس وكذلك
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قياس أن باشا إبراهيم وعلم الصحيح، عىل منهم كلٌّ وقال القبط، قيايس من حرفته أهل
الرسعة، مع ولكن الصحيح أريد فقال: بطء، فيها ولكْن أصح، املساحة وأرباب املهندسني
والتفاوت، الصحة برهان بها يظهر األرض من قطعة يف ومثاًال امتحانًا عمل أن بعد
واشتغلوا كذلك فحرضوا اآلتي، الخميس يوم والرجوع بالذهاب فأمرهم الوقت وأمىس

اآلخرين. وطرد طايفة األقباط مهنديس من اختار ثم النهار، آخر إىل بالعمل يومهم
كبريها املهندسخانة من وأخذ أطفيح، رشق ناحية إىل عرشه رابع يف وسافر

شخًصا. عرش سبعة وصحبته
مقدار املرة هذه يف القصبة من وانتقصوا املهندسني، اإلفرنج من أشخاًصا وكذلك

قبضة.

(١٢٣٦ الخميس(سنة بيوم رجب شهر واستهل

وخوًفا حذًرا هناك ليكرتنوا املايض العام مثل أسيوط جهة إىل الباشا مماليك سافر فيه
بمرص. الطاعون حدوث من عليهم

بعد السودان، ببالد دارفور إىل مسافًرا الدفرتدار بك محمد ارتحل عرشه سابع ويف
ومغاربة. وأتراك عساكر كثرية طوايف تقدمه أن

بك محمود كتخدا بالدرويش املعروف محمد بنفي الباشا أمر عرشينه خامس ويف
ناظر أفندي وسليمان الرزق، كاتب الرشيدي أحمد والسيد بك، كتخدا اآلن هو الذي
ومحمد مناصبهم، خدم يف واهية ملقتضيات قري أبي قلعة إىل تالتتهم والجلود املدابغ

املذكور. أفندي سليمان قبل املايض العام يف الجلود عىل ناظًرا كان كتخدا
تالتة فيهم بدنقلة، كانوا الذين املرصية املماليك من جماعة حرض أواخره ويف

الكبري. بك إبراهيم بنت هانم عديلة زوج وهو األلفي، بك أحمد أحدهم صناجق

(١٢٣٦ (سنة الجمعة بيوم شعبان شهر واستهل

باألحمر، املعروف بالجامع الجمعية السلحدار أغا سليمان عمل الجمعة يوم تامنه يف
وسقفه املذكور أغا سليمان لعمارته فتصدى الجدران، إال به يبَق ولم تخرب قد وكان
وبالطه منربه وجدَّد الحجارة من عمًدا له وأقام والبوص، والجريد النخيل بأفالق أيًضا
عالم به واجتمع اليوم ذلك يف الجمعية به وعمل بالحرص، وفرشه ومراحيضه وميضاته
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درًسا قرا الصالة انقضا وبعد األمري، محمد الشيخ منربه عىل وخطب الناس، من كثريون
عىل وكذلك فروة عليه خلع ذلك انقضا وبعد مسجًدا»، هلل بنى «من حديث: فيه وأمىل

سكر. رشبات لهم وعمل العرويس الشيخ
أطفيح. رشق ناحية من باشا إبراهيم حرض عرشينه تالت السبت يوم ويف
بلبيس. رشقية ناحية إىل معه بمن سافر عرشينه سادس التالت يوم ويف

(١٢٣٦ (سنة األحد بيوم رمضان شهر واستهل

رؤية وأثبتوا واملحتسب، الحرف مشايخ فيها وركب كالعادة، الليلة تلك يف الرؤية وعملت
غري الحوادث من فيه يحصل ولم الليل، من ساعات أربع ميض بعد الليلة تلك الهالل
وقد جيدها، وإخفاء املأكوالت ردي وإظهار السوقة، فعل بسو وتعاليها األتمان تغايل

بخري. انقىض

(١٢٣٦ (سنة التالت بيوم شوال شهر واستهل

مقيدون الوهابية كبار من أشخاص وبصحبتهم نجد أرايض من هجانة حرضت تالته يف
الدرعية إىل رجعوا ملا أنهم وذلك عمه؛ وأبنا وأوالده العزيز عبد بن عمر وهم الجمال، عىل
يف هربوا كانوا وقد مسعود، بن مشاري معهم وكان وعساكره، باشا إبراهيم رحيل بعد
عم وولد العزيز عبد أخي ابن هللا عبد بن وتركي باشا، إبراهيم عنها رحل بعدما الدرعية
حني وجماعتهم مسعود أوالد من كانوا الذين العسكر من هرب فإنه األمشاري، مسعود
وذهب البحر، وينبع الجديدة بني قرية وهي الحمرا، يف مرص إىل باشا إبراهيم أرسلهم
أكثر ورجع تعمريها، يف وأخذوا العساكر، قدمت حني فرَّ َمن عليه واجتمع الدرعية إىل
تتسع فكادت منهم، الكثري فأجابه طاعته إىل الناس ودعا مشاري، عليهم وقدموا أهلها،

شوكته. وتعظم دولته
إىل وأرسلوه مشاري فأوثقوا بك، حسني ريسها عساكر له جهز ذلك الباشا بلغ فلما
املعروفة الرياض قلعة يف فتحصنوا عمه وبنو وأوالده عمر وأما الطريق، يف فمات مرص
عليهم فنزل للقافلة، ساعات أربع الدرعية وبني وبينها اليمامة، بحجر املتقدمني عند
به، لهم طاقة ال أنهم علموا ملا األمان وطلبوا أربعة، أو أيام تالتة وحاربهم بك حسني
وهرب، ليًال القلعة من خرج فإنه تركي، إال له فخرجوا أنفسهم، عىل األمان فأعطاهم
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الخامس) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

مقيمون اآلن وهم املذكور، الشهر يف مرص إىل وأرسلهم الجماعة قيد فإنه بك حسني وأما
الوقت. هذا قبل أتوا الذين جماعتهم بيت من قريبًا الحنفي بخطة بمرص

(١٢٣٦ (سنة األربع بيوم القعدة ذي شهر واستهل

واملساحة. األرايض قياس بسبب بالرشقية رسحته من باشا إبراهيم حرض فيه
وخروجهم وعصيانهم األروام حركة لداعي إسكندرية إىل الباشا سافر منتصفه ويف
املسافرين عىل الطريق وقطعهم بالبحر العدد كثرية بمراكب ووقوفهم الذمة عن
وفيها إسالمبول من الخارجة املراكب أخذوا إنهم حتى والقتل، بالذبح واستيصالهم
ذبًحا فقتلوهم والحجاج، السفار من أيًضا بها ومن مرص قضا املتويل العسكر قايض
بالنواحي، ذلك وشاع ذلك، وغري وجواريه وبناته وحريمه القايض ومعهم آخرهم عن
للدونانمة مساعدة مراكب تشهيل يف ورشع إسكندرية إىل الباشا فنزل السبل، وانقطعت
إىل باشا إبراهيم أيًضا سافر الباشا سفر وبعد الحادثة، هذه تتمة وسيأتي السلطانية،

النوبة. بالد قاصًدا قبيل ناحية

(١٢٣٦ (سنة الجمعة بيوم الحجة ذي شهر واستهل

كاملدافع الحرب وآالت ومغاربة بك محو وفيهم ريساهم ومعهم كثرية عساكر خرجت فيه
بالد من جاورها وما النوبة، بالد قاصدين اللوازم وجميع واللغمجية البارود وجبخانات

السودان.
القادمني ليتلقى إسنا إىل الكتخداية عن املنفصل الظ كتخدا محمد أيًضا سافر وفيه

الذاهبني. ويشيع
حرب، بغري سنار عىل باشا إسماعيل باستيال قبيل جهة من بشاير وصلت وفيه

القلعة. من مدافع األخبار لتلك فرضبت الطاعة، تحت أهلها ودخول
اآلن. باق والبعض بعضها انقىض الحوادث من بها تجدد وما السنة، هذه وانقضت
مرسى عرش تامن إىل الوفا أذرع يستتم لم أنه وذلك النيل؛ زيادة توقف فمنها

الفالحون. وضج الناس ضجر حتى القبطي،
نصف، ومايتي ألًفا البندقي بلغ حتى فاحشة، زيادة زادت التي املعاملة أمر ومنها
أربعة الفرانسة الريال رصف وبلغ نصف، تمانماية عنها قرًشا عرشين والفندقيل واملجر

األصناف. باقي ذلك عىل وقس نصًفا، وستون نصف خمسماية عنها قرًشا عرش
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(١٨٢٠م) وألف ومايتني وتالتني ست سنة دخلت ثم

وصل حتى والغالل، ومأكوالت ملبوسات من املبيعات جميع يف األتمان غلو ومنها
نصًفا، تسعني وإىل نصًفا خمسني إىل السمن والرطل نصف، وخمسماية ألف إىل األردب

ذلك. عىل وقس
الطريق وقطع اإلفساد من منهم وقع وما اآلن، إىل باقية هي التي األروام حادثة وأما
الذمة عن وخروجهم املسلمني، مراكب من صادفوه ما كل عىل واستيالهم املسافرين، عىل
شاء إن — عليك فسيتىل إليه، حاله سينتهي وما الوقايع، من معهم وقع وما وعصيانهم،
واملآب. املرجع وإليه للصواب، املوفق وهللا ذلك، بعد اآلتي الجزء بكمالة — تعاىل هللا

وسلم. وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل

669


